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RESUMO 

Postula-se que a educação científica ocorra desde os anos iniciais de escolaridade, 
para tal, é necessário que a formação docente contemple, além dos aspectos 
tradicionalmente relacionados ao ensino para crianças, também aqueles relativos aos 
produtos e processos das ciências. Este estudo apresenta uma discussão sobre a 
formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié, para o ensino de Ciências nos 
anos iniciais de escolaridade, com base nas seguintes questões: de que maneira 
acontece a formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié para o ensino de 
Ciências nos anos iniciais? Quais os limites e possibilidades da formação do 
pedagogo para atuação no ensino de Ciências? Objetivamos com esse estudo, 
identificar as bases epistemológicas que amparam a formação do pedagogo nessa 
instituição, para ministrar aulas de Ciências Naturais e para isso, levantamos as 
concepções de ciência e de ensino de Ciências dos discentes do VIII semestre do 
curso de licenciatura em Pedagogia, da UESB, campus de Jequié, a fim de 
estabelecermos uma relação entre as concepções manifestadas e o processo de 
formação docente. A pesquisa embasou-se nas contribuições teóricas de Habermas, 
sobre concepções de ciência e seus respectivos interesses, e de Paulo Freire, com 
ênfase nos conceitos e pressupostos do pensamento freiriano que possam oferecer 
instrumentos tanto para a crítica aos atuais modelos de formação docente, quanto 
para as necessárias mudanças que se impõem no ensino de Ciências Naturais nos 
anos iniciais. Os dados foram constituídos por meio de levantamento bibliográfico, 
realização de entrevistas semiestruturadas e foram submetidos à técnica de Análise 
Textual Discursiva. A análise evidenciou que a formação do pedagogo na UESB, 
campus de Jequié, é permeada de obstáculos e dificuldades, principalmente no que 
tange à construção de concepções de educação, de ciência e de ensino de Ciências 
que concorram para a formação de sujeitos críticos e participativos. Concluímos 
apontando algumas possibilidades para a formação do pedagogo, capazes de 
contribuir para uma formação emancipadora, no intuito de atender as 
especificidades do ensino de Ciências nos anos iniciais de escolaridade.  

Palavras-chave: formação docente; ciências naturais; anos inicias de escolaridade; 

práxis. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

It is postulated that science education occurs since the early years of schooling, 
therefore, it is necessary that teacher training should cover, besides the aspects 
traditionally related to child education, also those related to the products and 
processes of science. This study discusses pedagogue‟s formation in science teaching 
of the early schooling years at the UESB (State University of Southwest Bahia), Jequié 
campus, based on the following issues: how does the teacher‟s training, in science 
education for the early schooling years happen at the UESB, Jequié campus? What 
are the limits and possibilities of teacher training for their performance in science 
teaching? We aim with this study, to identify the epistemological foundations that 
support the pedagogue‟s formation in teaching Natural Sciences in this institution. 
Therefore, we use the concepts of science and science teaching of the VIII semester 
Pedagogy degree students, of the UESB, Jequié campus, in order to establish a 
relationship between the expressed concepts and the process of teacher education. 
The research was based on the theoretical contributions of Habermas about concepts 
of science and their respective interests, and Paulo Freire with emphasis on the 
concepts and assumptions of the Freirian thought which may offer instruments both 
for the criticism of the current models of teacher education, as for the changes 
necessary in the teaching of natural sciences of the early schooling years. Data was 
recorded using literature review and semi structured interviews, and submitted to 
the Discursive Textual Analysis technique. The analysis revealed that the formation 
of the pedagogue at the UESB, Jequié campus, is permeated with obstacles and 
difficulties, especially regarding to the construction of concepts of education, science 
and science teaching, which could contribute to the education of critical and 
participatory individuals. We conclude by pointing out some possibilities for the 
formation of the pedagogue, able to contribute to an emancipatory education in 
order to meet the specificities of science teaching of the early schooling years. 

Keywords: teacher training, natural sciences; early schooling years; praxis. 
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APRESENTAÇÃO 

Eu considero que minha formação docente teve início em 1995, aos 14 anos de 

idade, quando ingressei no Ensino Médio no Colégio Estadual de Ubatã. A 

instituição oferecia na época duas opções para o Ensino Médio: Magistério das séries 

iniciais e Administração. Convicta das minhas inclinações para o ensino, optei pelo 

Magistério das séries iniciais. Desse modo, estava iniciando minha jornada na 

docência.  

Durante a realização do curso, pude aprender e vivenciar experiências com 

formação de crianças, jovens e adultos. Desenvolvi atividades de ensino com crianças 

das séries iniciais, contudo o meu estágio de regência, ocorreu numa turma de 4ª 

série do Ensino Fundamental, composta de adolescentes, jovens e adultos 

trabalhadores, no turno noturno de uma escola municipal. O grande desafio foi 

adequar os conteúdos à realidade dos alunos, a fim de que aprendessem e não 

evadissem. Posso afirmar que a experiência foi muito válida, pois houve o 

estabelecimento de um bom relacionamento entre mim e os alunos, os quais 

demostraram alto nível de interesse pelas atividades desenvolvidas durante o 

estágio. 

Os alunos da turma eram pertencentes à classe econômica baixa e trabalhavam 

em diversos ramos: empregadas domésticas, trabalhadores rurais, moto-taxista, 

donas-de-casa, atendente de balcão e um membro do MST (Movimento Sem-Terra). 

Como já traziam experiência de vida acumulada, eu aprendia com os alunos a cada 

dia.    

Após a conclusão do curso de Magistério das séries iniciais em dezembro de 

1998, mudei-me para a cidade de Jequié, a fim de dar continuidade aos estudos. 

Prestei vestibular no mês de julho de 1999 para o curso de Licenciatura em Pedagogia 

na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié e fui 

aprovada, começando a estudar em agosto do mesmo ano.  

Nos primeiros semestres do curso de Pedagogia, percebi similaridades com o 

curso de Magistério das séries iniciais, pois algumas disciplinas e conteúdos se 

repetiam com maior profundidade. Porém, os conhecimentos referentes às teorias 
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sociológicas marcaram minha vida, visto que minha visão acerca da realidade foi 

bastante ampliada, principalmente pelas explicações do materialismo histórico-

dialético de Karl Marx, com o qual me identifiquei bastante e então me assumi 

enquanto signatária da teoria crítica.  

No ano 2000, quando cursava o segundo semestre do curso, comecei a atuar 

como professora das disciplinas pedagógicas no extinto Magistério das séries iniciais, 

na cidade de Aiquara/BA, que fica localizada nas proximidades de Jequié. Na minha 

atuação, começava a defender minhas convicções políticas e acreditava que poderia 

no cotidiano da sala de aula, contribuir na formação de pessoas autônomas e 

conscientes.  

Nesse período foram realizados em nível nacional, inclusive na UESB, campus 

de Jequié, vários debates sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

LDB 9394/96 assinada pelo então Presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso, que reduzia significativamente o campo de atuação profissional do 

pedagogo, pela extinção do Magistério do 2º Grau. Questionei-me se realmente 

deveria prosseguir no curso e, após muitas reflexões, decidi então permanecer, pois 

me identificava desde a adolescência com atividades de ensino.  

Com a intenção de lutar politicamente pela minha categoria profissional, 

ingressei no movimento estudantil como membro do Centro Acadêmico do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em 

2001. Por meio dessa entidade, participei de algumas manifestações, reuniões e 

encontros a nível estadual a fim de debater caminhos e possibilidades para essa 

licenciatura.  

Essa experiência foi singular, pois me possibilitou um entendimento mais 

profundo da relação e influência das políticas públicas nacionais sobre a formação 

docente no âmbito da universidade. Isso me fez perceber que meu curso dependia de 

decisões governamentais, por meio de reformulações curriculares, advindas de um 

processo de adequação do país aos reclames neoliberais. 

Devido às constantes greves docentes e estudantis concluí o curso em março 

de 2004 e ingressei no mês de abril, no curso de especialização em Metodologia do 

Ensino Superior, na mesma instituição. No referido curso, alarguei meu interesse por 
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estudos relacionados às políticas públicas educacionais e formação de professores. 

Após a conclusão do curso de especialização, no ano de 2005, participei de uma 

seleção para professor substituto da UESB, campus de Jequié, na qual fui aprovada e 

desse modo, ingressei na docência do Ensino Superior em novembro de 2005.   

Retornar à UESB como docente significou um salto qualitativo, como também 

uma grande responsabilidade e, por isso, me empenhei o máximo para desenvolver 

um trabalho que pudesse contribuir na formação dos alunos da instituição. Durante 

esse período, foi possível repensar e/ou reafirmar meus ideais políticos, meus 

conhecimentos, minha prática profissional, minha formação, minha vida. 

Permaneci por quatro anos na UESB, campus de Jequié (2005 - 2009) e tive o 

privilégio de lecionar as disciplinas pedagógicas (Didática, Planejamento e Avaliação 

Curricular, Avaliação da Aprendizagem, Currículos e Programas, Políticas 

Educacionais e a Organização da Educação Básica no Brasil, Psicologia da Educação e 

Didática das Ciências da Saúde) em várias licenciaturas: Pedagogia, Letras, Química, 

Matemática e Educação Física e dois cursos de bacharelado: Enfermagem e 

Fisioterapia. Contudo, a atuação na licenciatura em Pedagogia me intrigou bastante, 

pois ao mesmo tempo em que ensinava, estava revendo a minha formação, tentando 

captar suas limitações e potencialidades.  

A atuação no curso de licenciatura em Pedagogia me instigou a refletir sobre o 

processo de formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié, quando presenciava 

as constantes queixas dos alunos em relação ao curso, às disciplinas teóricas e 

práticas, ao estágio, aos professores, à instituição enfim... a todos os elementos que 

estão inter-relacionados ao processo formativo.  

Por muitas vezes, os discentes do curso afirmavam que não se sentiam seguros 

para desenvolver as atividades relacionadas à profissão: docência nos anos iniciais e 

gestão educacional. Sentiam-se impotentes, angustiados e, consequentemente essas 

questões passaram a ser meu foco de observação e reflexão, pois tudo isso remetia a 

mim mesma: licenciada em Pedagogia com habilitação em “Magistério das Matérias 

Pedagógicas e das Quatro Primeiras Séries do Ensino Fundamental”, conforme 

especificação no fluxograma e no diploma. 



 

 

16 

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação, Mestrado Acadêmico, em 

Educação Científica e Formação de Professores, em 2011, foram suscitadas as 

questões subjacentes à minha formação e atuação profissional e por isso, pretendia 

analisar a formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié, para o ensino de 

Ciências nos anos iniciais e a prática desenvolvida por estes profissionais nas escolas 

de Educação Básica na cidade de Jequié/BA.  

Com o direcionamento da orientadora deste trabalho, a professora Drª Daisi 

Chapani, foi evidenciado que o tempo do mestrado não era suficiente para dar conta 

da proposta inicial do projeto e por isso, decidimos investigar a formação do 

pedagogo na UESB, campus de Jequié para o ensino de Ciências nos anos iniciais, com 

vistas a responder a algumas das minhas perguntas. Desse modo, este trabalho 

tomou como referencial as contribuições de Habermas: concepções de ciência e de 

Paulo Freire: práxis na formação de professores, por possibilitarem uma análise 

crítica sobre a formação de professores de Ciências para os anos iniciais na UESB, 

campus de Jequié, considerando a historicidade do curso de licenciatura em 

Pedagogia. 

Desse modo, esta dissertação está estruturada da seguinte forma:  

Introdução que apresenta as informações gerais da pesquisa: 

contextualização da problemática, questões da pesquisa, objetivos geral e específicos, 

referenciais teóricos, organização metodológica e justificativa, a fim de situar o leitor 

acerca dos pontos da pesquisa. 

O Capítulo 1 trata sobre os referenciais teóricos que embasaram o estudo. 

Inicialmente aborda as concepções de ciência de acordo com Jürgen Habermas: 

empírico-analíticas, histórico-hermenêuticas e críticas. Além disso, apresenta as 

bases da proposta teórica de Paulo Freire, discutindo as contribuições da mesma para 

o ensino de Ciências, bem como para a formação de professores de Ciências nos anos 

iniciais, por meio do conceito de práxis.   

No Capítulo 2 é apresentada primeiramente uma discussão sobre a 

relevância do ensino de Ciências nos anos iniciais. Em seguida, é dado um enfoque 

sobre as especificidades do ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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No Capítulo 3 é discutida a formação de professores para o ensino de 

Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no qual inicialmente é delineado o 

conceito de formação e as concepções de formação docente, utilizando como alicerce 

a teoria crítica. Em seguida, é traçado um breve histórico da formação do pedagogo 

no Brasil e na UESB, campus de Jequié e por fim é discutida a formação do pedagogo 

para o ensino de Ciências nos anos iniciais com base nas produções científicas 

brasileiras e estrangeiras. 

O Capítulo 4 contém o percurso metodológico da pesquisa, apresentando 

inicialmente as características da abordagem qualitativa, a qual embasou a 

construção do trabalho; descreve os instrumentos de coleta de dados, os sujeitos e 

ambiente da pesquisa e por fim, as técnicas que nortearam a análise e descrição dos 

dados.  

O Capítulo 5 apresenta uma caracterização geral do curso de licenciatura em 

Pedagogia da UESB, campus de Jequié, com base na análise descritiva do Projeto 

Político Pedagógico. Além disso, apresenta a análise do fluxograma do referido 

curso; análise da ementa da disciplina Conteúdos e Métodos do Ensino Fundamental 

de Ciências e análise parcial das entrevistas realizadas com as discentes do VIII 

semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia. 

O Capítulo 6 apresenta a descrição e análise dos dados de forma 

aprofundada, com base nas categorias de análise e em conformidade com as questões 

e referenciais da pesquisa.  

Por fim, são tecidas as considerações sobre a pesquisa a partir da análise dos 

dados coletados, em consonância com os referenciais escolhidos, e listamos as 

referências que deram suporte à pesquisa, bem como os materiais utilizados: 

apêndice e anexos.   
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INTRODUÇÃO 

Contemporaneamente, as exigências em torno da formação dos profissionais 

que atuam nas etapas basilares da educação, inclusive no Ensino Fundamental de 1º 

ao 5º ano, são crescentes. Essas exigências são justificadas pela reorganização e 

ampliação do papel da instituição escolar, ocasionadas pela reestruturação da 

sociedade capitalista, a qual está fortemente baseada na ciência e na técnica.   

Nessas circunstâncias, a escola é pressionada a formar sujeitos capazes de 

pensar e de aprender permanentemente; a prover formação integral dos educandos; 

a desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício autônomo, 

consciente e crítico da cidadania e formar cidadãos éticos e solidários (LIBÂNEO, 

2003). 

No que tange à formação dos professores de Ciências, exige-se que esse 

processo concorra para um novo modelo de formação, que possibilite ao futuro 

profissional desenvolver ações pedagógicas voltadas à crítica e construção do 

conhecimento científico pelos alunos, a fim de que estes saibam utilizar os produtos 

da ciência conscientemente (BIZZO, 2002).  

Não é mais possível ignorar os impactos da ciência e da tecnologia em nossa 

sociedade. Tais impactos referem-se aos produtos científicos e tecnológicos que 

geram esperanças, reduzem o sofrimento, tornam a vida mais longa e confortável, 

mas também influenciam as relações de produção, as interações humanas, o meio 

ambiente etc. Além disso, a própria racionalidade científica concorre para a 

construção de uma determinada visão de mundo que opera na forma como nos 

vemos e nos entendemos.  

Diante desse contexto, presenciamos, no início do século atual, discussões em 

torno da popularização da ciência, uma vez que historicamente o acesso aos 

processos de produção e ao consumo de conhecimento científico e de artefatos 

tecnológicos tem sido privilégio de poucos, servindo como instrumento de 

subjugação das classes menos favorecidas. Tais movimentos têm como pressuposto 

básico que a alfabetização científica deveria ser colocada como meta de todos os 

sistemas educacionais.  
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Segundo a Declaração de Budapeste (UNESCO, 2003), é necessário fomentar e 

difundir a alfabetização científica em todas as culturas e setores da sociedade. 

O acesso à ciência pela população não deve ser visto como uma concessão de 

privilégio, mas como uma ação democrática e uma necessidade. Atualmente, o 

indivíduo a todo o tempo se depara com diversas produções tecnológicas e 

científicas e com situações que demandam algum conhecimento científico para a sua 

compreensão.  

Podemos afirmar que o movimento pela democratização da ciência perpassa 

por vários vieses, que incluem desde questões ideológicas até questões econômicas e 

políticas, haja vista que diversos interesses se intercruzam quando se defende o 

acesso à ciência por fins desenvolvimentistas do capitalismo neoliberal ou como 

forma de possibilitar a compreensão do cotidiano, participação e intervenção política 

de todos em decisões ou projetos científicos que podem gerar riscos coletivos 

(BIZZO, 2002; KRASILCHIK, 2004).  

Enfim, são grandes os desafios que se colocam para a escola na atualidade, 

implicando de maneira direta nas expectativas que se estabelecem para a formação 

docente de maneira geral e particularmente com relação aos professores que 

ministram aulas de disciplinas de Ciências Naturais. Ou seja,    

A complexidade que envolve a atuação docente na 
contemporaneidade, o fato da ciência e da técnica não apenas 
ampararem a reprodução material da vida, mas se relacionarem 
intimamente com uma determinada visão de mundo, definindo a 
necessidade de uma formação científica de caráter crítico, bem como 
a imprescindível apropriação teórica para uma formação plena, 
apontam para a necessidade inescapável de uma formação ampla e 
sólida para os professores de Ciências (CHAPANI, 2010, p. 135). 

Diversas pesquisas (FERREIRA; LEMOS; MEIRELLES, 2009; KRASILCHIK, 

1987; LONGHINI, 2008; OVIGLI; BERTUCCI, 2009; RAMOS; ROSA, 2008; SILVA, 

2006) demostram que o ensino de Ciências tem sido marcado por abordagem 

memorística e descontextualizada, aulas mal ministradas, sem conexão com outras 

disciplinas e inadequadas à realidade dos alunos. Essas investigações indicam 

também que, nos anos iniciais, particularmente, os resultados de estudos e dos 

exames em larga escala revelam que a aprendizagem nessa etapa da escolarização 

básica tem sido deficitária, devido dentre outros fatores, à inadequada formação 
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docente, apontada como um dos entraves para a necessária mudança no ensino de 

Ciências nos primeiros anos de escolaridade.  

Os estudos supracitados vêm não apenas desenvolvendo uma crítica 

fundamentada a essa situação, mas também apresentando propostas para superação 

destas dificuldades, para o que consideramos relevantes uma formação mais 

consistente do professor dos anos iniciais e a implementação de políticas que 

propiciem condições de trabalho dignas ao docente. Pensamos ser essa uma das 

condições fundamentais para se garantir ao aluno a aquisição do conhecimento 

científico com base na “curiosidade intelectual, dúvida metódica, observação dos 

fatos e busca de relações causais” (SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE, 2009, p. 09).  

Assim, algumas iniciativas têm sido desenvolvidas, em diferentes níveis de 

ensino, no sentido tornar o ensino de ciências mais crítico, a partir de pressupostos 

da teoria freiriana. Nesse contexto, o movimento ciências, tecnologia e sociedade 

(CTS) têm se apresentado como uma proposta bastante promissora (SANTOS, 2007), 

inclusive para os anos iniciais do Ensino Fundamental (SASSERON; CARVALHO, 

2008). 

Outra proposta que vem ganhando visibilidade é o ABC da Educação 

Científica- “A mão na Massa”, introduzida no Brasil em 2001, através de uma 

cooperação entre pesquisadores brasileiros e a equipe francesa do projeto “La main à 

la pâte”, a qual defende que a abordagem dos conteúdos de Ciências dê-se de tal 

maneira que a criança possa estabelecer relações com o mundo material, por meio de 

questionamentos, observações e ação sobre o mundo. Assim, o professor precisa 

organizar os momentos de ensino e aprendizagem com base em atividades que 

possibilitem a descoberta e redescoberta pela criança (SILVA, 2006). 

Daí a importância de se discutir o processo de formação dos docentes que 

atuam nessa etapa de ensino, os quais são frequentemente habilitados nos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia. Desse modo, é preciso investigar: de que maneira 

acontece a formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié para o ensino de 

Ciências nos anos iniciais? Quais os limites e possibilidades da formação do 

pedagogo para atuação no ensino de Ciências? 
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Para tal, pretendemos: i) Identificar as bases epistemológicas que amparam a 

formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié, para o ensino de Ciências nos 

anos iniciais; ii) Levantar as concepções dos licenciandos do VIII semestre de 

Pedagogia sobre ciência e ensino de Ciências; iii) Relacionar as concepções dos 

licenciandos com o processo de formação e iv) Discutir os limites e possibilidades da 

formação do pedagogo para atuação no ensino de Ciências nos anos iniciais.  

Intentamos levantar as concepções de ciência e de ensino de Ciências dos 

licenciandos e analisar as possíveis relações entre elas e o processo formativo do 

pedagogo na UESB, campus de Jequié para o ensino de Ciências nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Desse modo, consideramos a proficuidade da teoria crítica para o 

entendimento das relações entre formação docente, concepções de ciência e de ensino 

de Ciências, pois esta opção teórica nos permite a assunção das contradições 

existentes da sociedade capitalista atual, denunciando os interesses ideológicos tanto 

na produção do conhecimento quanto na formação docente. Além disso, a teoria 

crítica admite a historicidade dos fatos e fenômenos para o entendimento de 

situações atuais. E por fim, defende a interconexão entre os fenômenos, ou seja, a 

relação dialética, a qual será considerada para analisar as conexões entre as 

concepções dos licenciandos e a formação no curso de Pedagogia da UESB, campus de 

Jequié.   

Por isso a pesquisa foi embasada nas contribuições de Paulo Freire sobre 

formação de professores, por meio do conceito de práxis e nas contribuições de 

Jürgen Habermas, sobre as concepções de ciência: empírico-analíticas, histórico-

hermenêuticas e histórico-críticas. O primeiro oferece subsídios para a defesa da 

formação docente balizada no atrelamento da teoria e prática e o segundo nos 

fornece meios para analisar as concepções de ciência e de ensino de Ciências. 

Para analisar a formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié, para o 

ensino de Ciências nos anos iniciais, lançamos mão da análise de documentos: 

projeto pedagógico e fluxograma do curso de Pedagogia e ementa da disciplina 

Conteúdos e Métodos do Ensino Fundamental de Ciências e realizamos entrevistas 

semiestruturadas a 10 discentes do VIII semestre acadêmico do curso de Licenciatura 
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em Pedagogia e à docente da disciplina Conteúdos e Métodos do Ensino Fundamental de 

Ciências.  

Existem, embora em pequeno número, pesquisas sobre a formação do 

pedagogo para o ensino de Ciências no Brasil, no entanto, a quase totalidade delas 

apresenta resultados de aplicação de propostas de ensino de Ciências, além do que 

tratam apenas de evidenciar os problemas relacionados à formação do pedagogo 

para o ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental sem, contudo, 

analisar criteriosamente os aspectos que interferem no processo de formação ou os 

determinantes históricos da formação desse profissional, como apontam os estudos 

comentados a seguir. 

Silva (2006) investigou a evolução das concepções sobre ensino e 

aprendizagem de Ciências nos anos iniciais, com um grupo de quatro alunas do 

Curso Normal Superior, no Estado de São Paulo, especificamente nas instalações do 

Centro Universitário de Lavras (UNILAVRAS). O estudo foi realizado com intuito de 

analisar as concepções das futuras professoras sobre a “participação da criança no 

processo de ensino-aprendizagem e sobre a natureza das atividades de ensino” 

(SILVA, 2006, p. 14). Desse modo, por meio de um curso de extensão, baseado no 

Projeto “ABC na Educação Científica – A Mão na Massa”, a professora-pesquisadora 

promoveu atividades de ensino-aprendizagem em Ciências baseadas no 

construtivismo, para que as alunas vivenciassem situações que fossem reproduzidas 

futuramente com seus alunos dos anos iniciais.  

O curso foi realizado de maio de 2003 a maio de 2004, com carga horária de 

100 horas, distribuídas em 75 horas de encontros quinzenais, totalizando 14 

encontros e 25 horas de atividades extraclasse (pesquisas, leituras e estudos de textos 

trabalhados).  As atividades propostas foram elaboradas com base no tema “Água” e 

tinham por finalidade a observação direta e discussões dos fenômenos estudados, 

manipulação de materiais reagentes e testagem de ideias e hipóteses por meio da 

experimentação. As alunas deviam expressar oralmente ou por escrito as ideias 

acerca dos fenômenos estudados.  

O curso pretendia oferecer subsídios para que as futuras professoras 

compreendessem e aprofundassem seus conhecimentos acerca do tema trabalhado, 
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além de favorecer a evolução de concepções e ideias sobre o ensino e a aprendizagem 

de Ciências nos anos iniciais, por isso, as participantes atuavam ativamente no 

planejamento das atividades do curso. 

Por meio da análise dos materiais de pesquisa (questionários abertos, 

entrevistas, registros em áudio e vídeo das atividades e discussões promovidas, 

elaboração de uma atividade de ensino de Ciências e discussão de diferentes 

metodologias de ensino), a pesquisadora percebeu que houve uma evolução notável 

das concepções de ciência, ensino, e aprendizagem de Ciências nas futuras 

professoras. 

Ovigli e Bertucci (2009) realizaram uma pesquisa que investigou a formação 

para o ensino de Ciências Naturais nos currículos de Pedagogia de cinco instituições 

públicas (três estaduais e duas federais) do estado de São Paulo. O trabalho teve por 

objetivo fazer um levantamento das características e fundamentos que norteiam a 

formação do pedagogo para o ensino de Ciências nos anos iniciais nas instituições 

pesquisadas.  

Os dados foram constituídos por meio de consultas aos sites das instituições e 

das ementas e programas das disciplinas de Metodologia do Ensino de Ciências. Os 

pesquisadores perceberam com base na análise das ementas que as instituições 

diferem quanto ao nome da disciplina (“Conteúdos, Metodologias e Prática de 

Ensino de Ciências Naturais” “Metodologia e Prática de Ensino de Ciências”, 

“Conteúdos e Metodologia do Ensino de Ciências” e “Metodologia do Ensino de 

Ciências”); carga horária (que varia de 60 a 150 horas, em alguns casos, a disciplina é 

oferecida em dois semestres e contempla a prática como componente curricular); 

temas de estudo (Ensino de Ciências: panorama das abordagens teóricas e pesquisas 

da área; Referenciais Curriculares Nacionais e Regionais para o Ensino de Ciências 

na Educação Infantil e Ensino Fundamental; Os Conteúdos no Ensino de Ciências; 

Planejamento de atividades e definição de objetivos; Atividades práticas e 

experimentação; Recursos didáticos no Ensino de Ciências e Avaliação no Ensino de 

Ciências); e direcionamento formativo: (disciplinas ora focadas nas metodologias de 

ensino, disciplinas que focam metodologia e prática de ensino e disciplinas 

sustentadas na abordagem do conhecimento científico e metodologia de ensino).  
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Os autores concluíram que a formação do pedagogo para o ensino de 

Ciências nas instituições analisadas, apresenta limitações, principalmente no que 

concerne à abordagem dos conhecimentos científicos. Segundo os autores, as 

disciplinas voltadas à formação do pedagogo para o ensino de Ciências nos anos 

iniciais, devem favorecer uma formação teórico-prática consistente a fim de que o 

futuro professor desempenhe uma ação pedagógica que produza resultados 

satisfatórios em ensino de Ciências.  

Longhini (2008) desenvolveu uma pesquisa no estado de Minas Gerais, com 

duas de suas alunas do curso de licenciatura em Pedagogia (uma que lecionava há 20 

anos e outra sem experiência em docência), na disciplina de Metodologia do Ensino 

de Ciências. A pesquisa foi realizada com o objetivo de elaborar, em colaboração com 

as duas graduandas, implementar e analisar um conjunto de aulas sobre um tema de 

Ciências. O professor-pesquisador atuou como mediador, fornecendo textos para 

discussões e elaboração das aulas, além de acompanhar a implementação das 

propostas, discutindo e avaliando os resultados. As atividades fizeram parte do 

estágio de regência e foram desenvolvidas pela professora com experiência em 

ensino em interação com a professora sem experiência, na 2ª série do Ensino 

Fundamental de uma escola da rede pública. Para orientar e auxiliar na elaboração 

da proposta, o professor-pesquisador realizou reuniões semanais em horários de 

orientação das atividades de estágios dos alunos do curso de Pedagogia. 

Os dados foram constituídos com base em gravações das reuniões de 

elaboração das aulas de Ciências, bem como da implementação em sala de aula pela 

professora experiente e análise das aulas. Os diálogos no grupo foram transcritos 

para análise. Foram realizadas cinco aulas de Ciências com o tema “Ar”, intercalando 

entre a professora experiente e a futura professora. Cada aula de aplicação tinha 

intervalo de uma semana, a fim de discutir os resultados e analisar as aulas por meio 

das gravações.    

O pesquisador observou que as duas alunas demonstraram dificuldades 

acentuadas no que tange ao domínio dos conteúdos específicos de Ciências, pois nos 

momentos de elaboração das aulas, por vezes, mostravam-se inseguras quanto ao 

que iriam abordar em sala de aula, recorrendo muitas vezes aos livros didáticos de 
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Ciências da 2ª série do Ensino Fundamental, levados para as reuniões pela professora 

experiente. 

Por meio da análise das aulas, percebeu que as professoras ampliaram o 

nível de conhecimento do assunto tratado por meio do intercâmbio (discussão) sobre 

as aulas, conceitos, experimentos, hipóteses e resultados, na maioria das vezes, o 

professor-pesquisador tirava as dúvidas e esclarecia pontos que as alunas não 

dominavam sobre o assunto. Os resultados da pesquisa apontaram que maior 

conhecimento dos conteúdos propiciam aulas mais interativas e compreensíveis por 

parte dos alunos, no entanto, o autor relatou que a formação no curso de licenciatura 

em Pedagogia para o ensino de Ciências, no que diz respeito aos conteúdos 

específicos, é precária, visto que não há tempo suficiente na disciplina de 

Metodologia de Ciências para assegurar essa formação.  

Como vemos, as três pesquisas citadas foram desenvolvidas na região 

Sudeste: São Paulo e Minas Gerais, não havendo estudos que investigue a formação 

do pedagogo para o ensino de Ciências nos anos iniciais na Bahia e especificamente 

na UESB, campus de Jequié. Além disso, as abordagens teóricas adotadas nessas 

pesquisas não contemplam a historicidade do curso de licenciatura em Pedagogia, 

com isso, embora apontem aspetos relevantes que necessitam ser modificados ou 

melhorados nos cursos analisados, não se aprofundam em buscar as causas dos 

problemas levantados, a partir da configuração histórica desta licenciatura. 

Portanto, a relevância desta pesquisa, fundamenta-se no entendimento da 

formação do pedagogo para o ensino de Ciências nos anos iniciais, analisando os 

“porquês”, agregando os fundamentos da formação, as concepções de ciência, ensino 

de Ciências, a instrumentação metodológica no curso e domínio dos conteúdos 

específicos. Ademais, os resultados da pesquisa servirão de subsídio para discussões 

acerca da formação do pedagogo no âmbito da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB).  
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CAPÍTULO 1 

REFERENCIAIS TEÓRICOS 

Neste capítulo serão apresentados os fundamentos teóricos desse estudo com 

o intuito de explicitar as principais bases que amparam as discussões durante o 

desenvolvimento do trabalho.  

1.1- Concepções de Ciência  

Embora carregado de polissemia e multiplicidade de sentidos, entende-se 

comumente por ciência a área que se responsabiliza pela produção do conhecimento, 

fundamentada na racionalidade, que defende e direciona a produção científica por 

meio de técnicas, teorias e rigor. Na literatura, não há uma definição para o termo, 

visto que a depender da corrente filosófica, as características e os passos do método 

científico mudam expressivamente. Chalmers (1993, p. 215) declara: “meu próprio 

ponto de vista é de que não existe um conceito universal e atemporal de ciência ou 

do método científico”. Os autores que discutem ciência geralmente apresentam uma 

abordagem das correntes filosóficas ao longo da história ou características da ciência.   

Desse modo, discutimos brevemente a natureza da ciência com base em Ernest 

Nagel (1968) e Gérard Fourez (1995), para posteriormente apresentar as três 

concepções de ciência na perspectiva de Habermas (2006). De acordo com Nagel 

(1968) a ciência apresenta algumas características, tais como: i) busca explicações 

sistemáticas e controláveis, organizando e classificando o conhecimento produzido 

com base em princípios explicativos; ii) se preocupa com o campo de aplicabilidade 

das produções ou proposições; iii) prima por sistemas unificados de explicação, a fim 

de diminuir as contradições; iv) os conhecimentos produzidos pela ciência podem ter 

curta duração, diferentemente das crenças do senso comum que podem durar por 

muito tempo; v) a ciência se distancia da aparência imediata das coisas para buscar 

explicações aprofundadas e por fim, vi) as produções da ciência são fruto de um 

método científico que conferem confiabilidade aos resultados. 

Fourez (1995) afirma que a ciência é uma atividade intrinsecamente humana e 

histórica. O autor reconhece que os produtos da ciência são socialmente 
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reconhecidos, porém a ciência não é a “mãe da verdade” nem é neutra, uma vez que 

ela é historicamente condicionada. 

As concepções de ciência sofrem influências das práticas sociais e das 

estruturas políticas em determinado contexto histórico e, por sua vez, influenciam a 

sociedade. Podemos observar que no transcurso da história as concepções de ciência 

sofreram influência e influenciaram outros campos da atividade humana: político, 

social, filosófico, etc. Habermas (2006) autor ligado à teoria crítica, afirma que não há 

neutralidade na produção do conhecimento, pois este estaria marcado por interesses 

humanos que emergiram em contextos políticos e sociais.  

O autor enumera três concepções de ciência (empírico - analíticas, histórico-

hermenêuticas e críticas) e descreve os interesses a elas inerentes.  

1.1.1- Concepção empírico-analítica 

De acordo com Habermas (2006) a concepção empírico-analítica é marcada pelo 

caráter lógico-metodológico, fundamentada na regra, na experimentação e na 

observação controlada, com vistas à comprovação de hipóteses, de forma objetiva.  

Sob a lógica da neutralidade científica, os fatos já estão postos, basta serem 

“descobertos” pelo pesquisador de forma totalmente objetiva. A construção do 

conhecimento, parte da teoria para a prática. A primeira exerce posição de 

superioridade e guia a segunda.  Sendo assim, essa concepção de ciência é guiada 

pelo interesse técnico do conhecimento, visando o controle da natureza e da sociedade 

(HABERMAS, 2006). 

 1.1.2- Concepção histórico-hermenêutica 

Com base em um viés metodológico interpretativo, a concepção histórico-

hermenêutica, valoriza na produção do conhecimento os aspectos ligados à 

compreensão do sentido das coisas pertencentes à realidade construída 

intersubjetivamente. Nessa concepção, é atribuída grande importância ao papel do 

homem enquanto intérprete do mundo. 

Os conhecimentos científicos são resultado das “leituras” que o pesquisador 

ou cientista faz dos fenômenos e dos fatos que envolvem seu entorno, ou seja, sua 
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prática cotidiana. Refutando toda forma de objetividade, os produtos da ciência são o 

que os sentidos podem captar de forma subjetiva.  

Habermas (2006, p. 139) afirma que “a compreensão de sentido dirige-se, 

segundo a sua estrutura, para o possível consenso dos agentes no âmbito de uma 

autocompreensão transmitida”. Desse modo, a concepção histórico-hermenêutica 

está envolvida pelo interesse prático do conhecimento visando, portanto, a 

compreensão da realidade.  

1.1.3- Concepção crítica 

  A concepção crítica, por seu turno, examina as produções teóricas da ciência e 

suas incidências ideológicas sobre a ação social, valendo-se da autorreflexão, pois 

“esta liberta o sujeito da dependência de poderes hipostasiados” (HABERMAS, 2006, 

p. 140).  

Os produtos da ciência são considerados como constructos humanos, situados 

em determinados contextos, influenciados por questões políticas, econômicas e 

culturais, por isso não se aceita neutralidade na produção dos conhecimentos 

científicos. Desse modo, não são verdades irrefutáveis, mas certezas provisórias, 

passíveis de reformulações, de crítica, de contestação, de substituição por novos 

conhecimentos.  

Ao contrário das anteriores, a ênfase na produção do conhecimento não está 

na teoria, nem na prática, mas busca a superação da dicotomia entrelaçando as duas 

dimensões. Desse modo, a concepção crítica de ciência, por meio da autorreflexão, é 

guiada pelo interesse emancipatório do conhecimento. Assim, por meio do exercício 

autorreflexivo, conhecimentos novos são produzidos com vistas à emancipação 

humana (HABERMAS, 2006). 

1.2- Teoria crítica de Paulo Freire, formação docente e o ensino de Ciências nos 

anos iniciais de escolaridade 

1.2.1- Pensamento freiriano 

O pensamento de Paulo Freire despontou na sociedade brasileira na década de 

1950, momento histórico em que as teorias crítico-reprodutivistas difundiam ideias 

deterministas sobre a educação, enfatizando seu cunho reprodutor e fatalista. Paulo 
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Freire reconhecia o caráter ideológico da educação, todavia, ao contrário dos teóricos 

reprodutivistas, percebia a educação como mecanismo de transgressão das estruturas 

fixadas pelo sistema capitalista, de modo que o conhecimento serviria para 

conscientizar o sujeito de sua condição no mundo, criando as bases para transformá-

lo.  

De acordo com o autor, “a educação reproduz a ideologia dominante, é certo, 

mas não faz apenas isto” visto que as contradições sociais alteram o papel reprodutor 

da educação (FREIRE, 1989, p.16). Por isso, ele mesmo denomina sua concepção 

educativa de utópica e esperançosa (FREIRE, 1981). 

Assumindo uma postura crítica e progressista1 diante da sociedade e da 

educação, Freire afirma que é impossível separar educação de política. Ele assevera 

que “do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política do processo 

educativo quanto negar o caráter educativo do ato político” (FREIRE, 1989, p. 15). 

A visão de homem nessa teoria está baseada no percurso reflexivo e 

emancipatório do sujeito.  É enfatizado o caráter de inconclusão e inacabamento 

humano. Historicamente situado em dado contexto, o homem é apresentado em 

processo contínuo de humanização, pois o ser não é, ele está sendo (FREIRE, 1987, 

1997). Ou seja, para ele “(...) o homem, que não pode ser compreendido fora de suas 

relações com o mundo, de vez que é um „ser-em-situação‟, é também um ser do 

trabalho e da transformação” (FREIRE, 1983, p. 17). 

A análise do homem e suas relações com o mundo é acrescida pela percepção 

deste como ser criativo e transformador - impulsos gerados pelas circunstâncias as 

quais este se envolve no tecido social. Por isso, afirmava que “ser humano” significa 

estar no mundo e agir sobre o mundo (FREIRE, 1983). Em sua obra Pedagogia do 

                                                           
1
 Progressista é um termo utilizado por Paulo Freire para designar sua visão de educação numa 

perspectiva crítica e transformadora, além disso, o termo remete ao papel do educador crítico na busca 
pela transformação social. Na obra Política e Educação, afirma: “Não posso pensar-me progressista se 
entendo o espaço da escola como espaço meio neutro, com pouco ou quase nada a ver com a luta de 
classes...” (FREIRE, 2001, p. 25). Na obra citada, o autor explicita a postura do educador progressista 
ante a ação pedagógica. “Ensinar e aprender para o educador progressista coerente, são momentos do 
processo maior de aprender. Por isso mesmo, envolvem busca, viva curiosidade, equívoco, acerto, 
erro, serenidade, rigorosidade, sofrimento, tenacidade, mas também satisfação, prazer, alegria” 
(FREIRE, 2001, p. 36). 
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Oprimido, argumenta que as relações entre homem-mundo são imprescindíveis para 

a transformação da consciência e da realidade. 

Na obra de Freire, o mundo é apresentado “como sinônimo ou com uma ideia 

próxima ora de realidade, ora de sistema, ora de natureza” (CALADO, 2001, p. 17). A 

realidade objetiva, onde os homens sobrevivem, o sistema onde são travadas as 

relações e lutas sociais e a natureza, representam o mundo em Freire. Apesar da 

multiplicidade de sentidos, o que prepondera no pensamento freiriano, é uma visão 

do mundo enquanto espaço histórico de lutas entre as classes, de ambiguidades, de 

contradições, mas, sobretudo, espaço passível de transformação por meio das ações 

humanas (CALADO, 2001). 

A sociedade, na visão de Freire, é um campo de lutas e contradições, na qual 

prepondera a dualidade, a exploração e sobreposição da classe burguesa sobre as 

classes desfavorecidas, oprimidas. Em Pedagogia do Oprimido, denuncia as injustiças e 

opressões praticadas pelo sistema capitalista. 

Visto que sua visão de educação é fortemente influenciada pelos ideais do 

marxismo, Freire se autodeclarava um educador progressista (FREIRE, 1992, 2001). 

Na obra A importância do ato de ler- em três artigos que se completam, o autor expressa 

sua esperança em relação à educação como instrumento potencializador de mudança 

social. Em suas obras, é evidente a manifestação de anseios por uma educação que 

promovesse uma sociedade mais equânime. “Em primeiro lugar, porém, é preciso 

que educação dê carne e espírito ao modelo de ser humano virtuoso que, então, 

instaurará uma sociedade justa e bela” (FREIRE, 1989, p. 28). 

 O conhecimento, na teoria de Freire, não é algo terminal, acabado, mas 

passível de indagações e reformulações, devendo sempre passar pelo crivo das 

reflexões críticas a fim de recriá-lo. Nessa abordagem, o conhecimento científico deve 

ser tratado em sua dimensão histórica e política. Pois “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção” (FREIRE, 1996, p. 21).  

Mais que mero transmissor de conhecimentos e informações, o professor deve 

ser um educador: sujeito situado no seu contexto histórico, com escolhas políticas e 

ideológicas conscientes, engajado na luta por uma educação crítica e libertadora.   
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A relação pedagógica deve estar fundamentada na troca, no diálogo, na 

compreensão entre educador e educando, fatores essenciais para superação do 

autoritarismo em sala de aula. Nesta relação complexa, Freire destaca a mutualidade 

entre os pares, pois “... embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma 

ao for-mar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 1996, p. 

25). 

1.2.2- Contribuições do pensamento freiriano para o ensino de Ciências 

Ao analisarmos pesquisas na área de ensino de Ciências (BIZZO, 2002; 

DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007; KRASILCHIK, 1987), percebemos 

que de maneira geral, traçam um quadro desanimador, quando apontam problemas 

incisivos, denotando a necessidade urgente de transformações no ensino dessa área. 

Aprendizagem mecânica, ensino memorístico, descontextualização e formação 

docente inadequada, são os principais pontos apresentados nessas pesquisas. 

O ensino de Ciências tal como se apresenta é fruto de influências da concepção 

positivista, a qual inspirou a tendência tradicional de educação, que concebe o 

conhecimento como algo a ser repassado para os alunos. A ideia positivista de 

ciência concebe a realidade como algo objetivo e imutável. Os fatos são dados e por 

isso, resta ao homem adaptar-se ao meio para conhecê-lo por meio das experiências. 

Nessa concepção,  

(...) a ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar etc. Opiniões 
ou preferências pessoais e suposições especulativas não têm lugar na 
ciência... O conhecimento científico é conhecimento confiável porque 
é conhecimento provado objetivamente (CHALMERS, 1993, p. 11). 

Sob fortes influências da concepção empirista-indutivista o ensino de Ciências 

tem sido propedêutico, marcado por uma metodologia conteudista e 

descontextualizada exigindo-se dos educandos a memorização de terminologias e 

teorias científicas (TEIXEIRA, 1995). O que se percebe é que o ensino negligencia os 

aspectos sócio-históricos de produção dos conhecimentos, tratando os conteúdos 

científicos não como produtos do homem, mas como verdades a serem transmitidas 

passivamente. 

A mídia tem disseminado a concepção empirista-indutivista, reforçando na 

sociedade ideias de uma determinada concepção, quanto à natureza da ciência e o 
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papel do cientista. Geralmente a ciência é apresentada como produtora de verdades 

absolutas. O cientista, por sua, vez, é representado como um gênio do sexo 

masculino, isolado num laboratório repleto de materiais de experimentação e envolto 

num jaleco branco (KOSMINSKY; GIORDAN, 2002). 

De acordo com Kosminsky e Giordan (2002, p. 4), “o que prevalece nessa 

forma de divulgação científica é o apelo ao espetáculo sensibilizador das emoções, e 

pouca atenção se dá ao processo de produção científica”.  

Apesar das refutações e críticas empreendidas no início do século XX, essa 

concepção prevalece nos espaços escolares pelo desenvolvimento de um currículo 

pautado na aprendizagem mecânica de conhecimentos científicos (CACHAPUZ, et. 

al. 2005). 

Freire (1981, 1986, 1987) nutria ideais progressistas acerca do ensino e da 

aprendizagem e apontou as limitações da Concepção Tradicional de educação, 

inspirada no positivismo, que segundo ele, domestica os educandos por meio de um 

currículo que privilegia depósitos de conteúdos e informações, de forma acrítica e 

descontextualizada.  

Os estudantes são excluídos da busca, da atividade do rigor. As 
respostas lhes são dadas para que as memorizem. O conhecimento 
lhes é dado como um cadáver de informação – um corpo morto de 
conhecimento – e não uma conexão viva com a realidade deles 
(FREIRE; SHOR, 1986, p. 11). 

 Partindo do pressuposto que os anos iniciais é uma fase importante na 

preparação da criança para a interação com o mundo que a cerca, afirmamos que o 

ensino de Ciências nessa fase deve oportunizar momentos em que seja possível aos 

educandos construir conhecimentos por meio da reflexão e análise dos conteúdos 

científicos. Segundo Mendes (2010, p. 33) “é de fundamental importância para a 

criança que o ensino de Ciências tenha como foco a sua participação no processo de 

aquisição do conhecimento, a partir de atividades desafiadoras”.  

Essa etapa de escolarização é, sem dúvida, um momento oportuno de iniciar o 

processo de alfabetização científica.  Krasilchik (2004) recomenda que o ensino de 

Ciências sob a perspectiva da alfabetização científica seja pautado numa ação 

educativa que favoreça a formação de sujeitos autônomos e críticos. É sabido que o 

termo alfabetização científica tem assumido uma multiplicidade de sentidos, no 
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entanto, para a autora não se resume a uma apropriação dos conhecimentos 

científicos, mas, sobretudo à capacidade de expressar criticamente opiniões sobre a 

cultura científica. 

O ensino de Ciências baseado na concepção problematizadora assume o 

caráter histórico e mutável do conhecimento científico. Desse modo, este serve para 

auxiliar no processo de humanização dos sujeitos. O conhecimento não é 

propriedade do professor, mas deve ser compartilhado com a classe de forma 

interativa e dialógica2. Na sala de aula tanto o professor quanto os educandos são 

investigadores críticos.  

Assim é que, enquanto a prática bancária implica uma espécie de 
anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação 
problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica um 
constante ato de desvelamento da realidade. A primeira pretende 
manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a emersão das 
consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade (FREIRE, 
1987, p. 70, grifos do autor).  

A apropriação do conhecimento se dá, segundo Freire (1987), por meio da 

problematização, que envolve a pergunta, a dúvida e o desafio, para que os 

educandos desenvolvam uma compreensão cada vez mais crescente do mundo. Nas 

aulas de Ciências, em vez de verdades prontas, o professor oportunizaria momentos 

para a troca, a criação de novas ideias sobre o conteúdo estudado, pois, “quanto mais 

se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto mais se 

sentirão desafiados. Tão mais desafiados, tanto mais obrigados a responder o 

desafio” (FREIRE, 1987, p.70). 

A metodologia supracitada fundamenta um dos conceitos mais difundidos na 

concepção problematizadora: criticidade, que para Freire (1996) é a superação de uma 

forma de pensar “ingênua”, ou seja, criticizar é o processo pelo qual o pensamento 

memorístico e mecanicista dá lugar a uma “inquietação indagadora, como inclinação 

                                                           
2
 Freire (1987) caracteriza sua concepção problematizadora de educação como dialógica, na defesa do 

diálogo como o cerne da relação pedagógica. A educação dialógica freiriana fundamenta-se na busca, 
na inquietação, na crítica e construção do conhecimento entre educador e educando. De acordo com 
Freire, sem diálogo, “não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação. A que, operando a 
superação da contradição educador-educando, se instaura como situação gnosiológica, em que os 
sujeitos incidem seu ato cognoscente sobre o objeto cognoscível que os mediatiza” (FREIRE, 1987, p. 
47). 
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ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 

esclarecimento...” (FREIRE, 1996, p. 35). 

Criticizar o ensino de Ciências implica romper com o modelo empírico-

indutivo, tornando as aulas em momentos de construção e não apenas de reprodução 

do conhecimento científico. Assim, os conteúdos já não seriam verdades acabadas, 

mas em construção humana permanente.  

Freire aponta a curiosidade epistemológica como fator basilar para o 

desenvolvimento da criticidade no ensino, a qual deve ser estimulada pelos 

professores em sala de aula, partindo da curiosidade espontânea dos alunos, para que 

os mesmos se sintam desafiados a buscar o conhecimento permanentemente. Desse 

modo;  

A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o 
exercício da curiosidade, sua capacidade crítica de "tomar distância" 
do objeto, de observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de "cercar" o 
objeto ou fazer sua aproximação metódica, sua capacidade de 
comparar, de perguntar (FREIRE, 1996, p. 52). 

Visto que nos anos iniciais de escolaridade a criança é bastante curiosa, as 

aulas de Ciências podem ser desenvolvidas com vistas ao decurso da curiosidade 

espontânea à curiosidade epistemológica. Isso é possível quando a imaginação e a dúvida 

são incentivadas, pela organização de atividades que permitam a comparação e 

levantamento de hipóteses sobre o objeto de estudo.  

A dialogicidade, que segundo o autor, implica numa mediação dos homens 

frente à realidade para transformá-la, é essencial nessa proposta educativa, porque 

estimula a curiosidade epistemológica. Nas interações dialógicas em sala de aula, os 

alunos são desafiados a pensar e buscar respostas diante dos desafios postos pelo 

professor. As aulas de Ciências, fundamentadas nessa proposta, estimulam os alunos 

a construírem conhecimentos de forma participativa e construtiva.  

Equivocadamente alguns afirmam que a proposta dialógica de Freire foi 

cunhada para a educação informal, não valorizando métodos, técnicas ou 

planejamento das aulas, negando tais suposições, Freire afirma que: 

A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, 
narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. O 
fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles, 
do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e 
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não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é 
que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos 
(FREIRE, 1996, p. 52). 

Posto que na proposta problematizadora freiriana o diálogo é  condição 

fundamental  para a sustentação da prática educativo-crítica, é requerido do 

professor postura de “provocador”, gerando inquietação nos alunos acerca dos 

conteúdos de Ciências, todavia, para tal,  deve acreditar na potencialidade criativa 

dos alunos, reconhecendo-os como sujeitos pensantes.  

Portanto, o ensino de Ciências por meio da criticidade e dialogicidade, nos anos 

iniciais, não se reduz ao ensino de verdades irrefutáveis de forma mecânica e 

enfadonha, ao contrário, desafia os alunos, instigando sua curiosidade e 

compreensão sobre os conhecimentos científicos. 

1.2.3- Teoria crítica de Paulo Freire e formação de professores de Ciências para os 

anos iniciais 

Segundo Carr e Kemmis (1988) numa perspectiva crítica, o desenvolvimento 

da profissão docente está intimamente relacionado com os “mecanismos sociais e 

políticos que influenciam e limitam o avanço adequado da educação na sociedade” 

(p. 49).  

A teoria crítica reconsidera a relação entre a teoria e a prática à luz das críticas 

surgidas no século XIX em contraponto ao pensamento positivista e interpretativo da 

ciência (CARR; KEMMIS, 1988). Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert 

Marcuse e Habermas são os principais representantes dessa corrente. Além desses, 

existem muitos teóricos em diferentes países que desenvolveram significativa 

produção científica, a exemplo de Paulo Freire. 

A formação docente na teoria crítica parte da investigação das situações 

concretas da realidade, identificando os problemas existentes na relação dialética 

entre escola-sociedade, buscando, por um processo de reflexão, a superação dos 

mesmos. Assim, a atividade docente deve envolver um compromisso concreto com a 

transformação da realidade (FREIRE, 1987; GIROUX, 1997; GIROUX; MCLAREN, 

2008; PIMENTA, 2005). 
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 De acordo com Giroux e McLaren (2008) deve-se atribuir mais atenção à 

formação docente, transformando os espaços de formação em contraesferas públicas. 

Os autores argumentam que as instituições formadoras, tem se caracterizado como 

espaços destituídos de “consciência social e sensibilidade social” (p.127).  

 Os autores apontam o caráter alienante e despolitizado dos cursos e das 

instituições de formação docente, bem como o caráter contraditório dos objetivos da 

escolarização.  

A educação do professor raramente tem ocupado espaço público ou 
político de importância dentro da cultura contemporânea, onde o 
sentido do social pudesse ser resgatado e reiterado a fim de dar a 
professores e alunos a oportunidade de contribuir, com suas histórias 
culturais e pessoais e sua vontade coletiva, para o desenvolvimento 
de uma contra-esfera pública democrática (GIROUX; MCLAREN, 
2008, p. 128).  

Desprovidos de uma preocupação sobre o caráter político da docência, os 

cursos de formação, ocultam por muitas vezes as discussões no que diz respeito às 

implicações da relação conhecimento-poder, criando barreiras à autonomia e 

empoderamento docentes (CONTRERAS, 2002).  

Sob a lógica tecnocrática do capitalismo, tais cursos focam demasiadamente 

aspectos ligados à instrução e métodos de ensino, fazendo com que os professores 

em formação negligenciem o caráter político da docência e da educação.  

Os programas de formação dificilmente estimulam os licenciandos a 
levar a sério o papel do intelectual que trabalha em benefício de uma 
visão emancipatória. Se e quando um professor decide engajar-se em 
formas de política radical, isso invariavelmente se dá anos depois de 
ter deixado o estabelecimento responsável por sua formação 
(GIROUX; MCLAREN, 2008, p. 128). 

Contrapondo concepções tradicionais de formação docente, a teoria de Paulo 

Freire fundamenta a proposta formativa de professores primeiramente no contexto 

histórico de determinada sociedade. De acordo com o autor, devem-se fazer alguns 

questionamentos no processo formativo docente: Quais saberes? Para que sociedade? 

Para qual homem? Desse modo, levam-se em consideração as múltiplas influências 

entre homem e mundo, educação e sociedade. 

Ponderamos que a teoria crítica freiriana é bastante oportuna para discutir a 

formação docente para atuação no ensino de Ciências dos anos iniciais, por 
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considerar a necessidade de professores progressistas, capazes de desenvolver a ação 

educativa voltada à re-criação do conhecimento, enquanto produto humano situado 

em contextos políticos e sociais. 

Em sua obra Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire propõe alguns requisitos 

fundamentais para a formação e atuação do professor, defendendo que esses 

processos devem se basear na: criticidade, rigorosidade metódica, reflexão crítica 

sobre a prática, pesquisa, consideração dos saberes dos educandos, mudança 

(criatividade) na abordagem dos conteúdos, dentre outros.  

 Consideramos esses elementos essenciais na formação dos professores de 

Ciências dos anos iniciais, posto que nessa etapa de escolarização o educando se 

encontra em processo inicial de descoberta do mundo, apresentando curiosidade 

aguçada e espírito indagador. Cabe ao professor propiciar condições para que os 

alunos participem “do processo de aquisição do conhecimento, por meio de 

atividades desafiadoras” (MENDES, 2010, p. 33).     

 Nesse trabalho será discutido o conceito de práxis na formação de 

professores de Ciências para os anos iniciais, visto que é este conceito o aspecto 

fundante da teoria freiriana acerca da formação docente.  

O termo práxis surgiu na teoria crítica em contraposição à concepção de teoria-

prática dicotomizada e alienante propagada pelas teorias behavioristas. Difundida 

por Karl Marx, a terminologia foi muito utilizada por Freire para caracterizar a ação 

do homem crítico diante do mundo. Marx e Engels (1986) defendiam que práxis é 

conhecimento do mundo conjugado a ação transformadora. Por isso, o homem da 

práxis, é sujeito cognoscente e politicamente consciente. 

Essa terminologia é bastante enfatizada nas obras de Paulo Freire, remetendo 

não só à capacidade humana de refletir e transformar a realidade social, mas à forma 

como deve ser a formação e atuação docente (FREIRE, 1981, 1987, 1992, 1997, 2001). 

Em Pedagogia do Oprimido menciona que a libertação dos oprimidos será possível, 

apenas, “através da práxis autêntica” (FREIRE, 1987, p. 21).  Práxis nesse sentido é a 

imersão sobre a realidade por meio da reflexão, para conhecê-la e transformá-la.  

 Ao discutirem a práxis na formação docente, enfocando a interdependência 

teoria e prática na teoria educacional crítica, Carr e Kemmis (1988) esclarecem que “a 
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unidade entre uma teoria crítica e uma prática crítica... é a unidade de uma teoria 

educativa com uma prática educativa” (p. 219).  

Na práxis, o pensamento e a ação (a teoria e a prática) guardam entre 
si uma relação dialética; devem entender-se como mutuamente 
constitutivos em um processo de interação por meio do qual o 
pensamento e a ação se reconstroem permanentemente, no centro do 
processo histórico vivo que se manifesta em toda situação social real 
(CARR; KEMMIS, 1988, p. 51). 

Essa posição coaduna com as ideias de Freire, pois ele mesmo declara: “toda 

prática educativa implica numa teoria educativa” (FREIRE, 1981, p.14). Práxis, então, 

é a indissociabilidade entre os aportes teóricos e as práticas educacionais, pois  

reflexão e mundo, subjetividade e objetividade não se separam: 
opõem-se, implicando-se dialeticamente. A verdadeira reflexão crítica 
origina-se e dialetiza-se na interioridade da “práxis” constitutiva do 
mundo humano – é também “práxis” (FREIRE, 1987, p.8). 

No entanto, equivocadamente há no âmbito educacional o tratamento 

dicotomizado da teoria e prática na formação e trabalho docente, onde, a primeira é 

produto dos especialistas, e a segunda, é de incumbência dos professores. Freire 

ressaltou que teoria sem ação é puro verbalismo, e prática sem reflexão crítica, puro 

ativismo (FREIRE, 1981). 

A visão dicotômica, criticada pelo autor, assume a separação entre os dois 

polos, pois cada um tem sua própria autonomia, de modo que “teoria e prática são 

componentes isolados e mesmo opostos” (CANDAU; LELIS, 2003, p. 60). Na visão de 

unidade entre teoria e prática, há distinção entre os dois polos, porém são 

considerados indissolúveis.  

Freire combatia incisivamente tais concepções fragmentárias de formação 

docente, pois acreditava que a articulação entre o saber e a ação, por meio da relação 

permanente entre professor formador e professor em formação, é condição sine-qua-

non para formação do professor. 

Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o 
aprendiz de educador assuma que o indispensável pensar certo não é 
presente dos deuses nem se acha nos guias de professores que 
iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo 
contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido 
pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador 
(FREIRE, 1996, p.43).  
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De certo, uma formação com ênfase ora na teoria, ora na prática, não favorece 

o desenvolvimento de ações eficazes na atuação do professor de Ciências, ao 

contrário, promove a perpetuação do ensino memorístico e descontextualizado. “E, 

na razão mesma em que o que-fazer é práxis, todo fazer do quefazer tem de ter uma 

teoria que necessariamente o ilumine. O quefazer é teoria e prática. É reflexão e ação” 

(FREIRE, 1987, p. 70). 

Considerar a formação dos professores de Ciências para o ensino nos iniciais 

como práxis implica o reconhecimento de que o percurso formativo deve propiciar 

situações onde o conhecimento e a ação sobre a prática educativa (essencialmente 

política e social) sejam vivenciados de forma dinâmica, com a recriação de novos 

conhecimentos e novas opções práticas para a abordagem do conhecimento científico 

em sala de aula, de modo que ação-reflexão-ação ocorram mutuamente (FREIRE, 

1987).  

Conhecimentos teóricos e práticos, para Freire são mutáveis. Ele mesmo 

revelou que reformulava frequentemente seus saberes.  

A fundamentação teórica da minha prática, por exemplo, se explica 
ao mesmo tempo nela, não como algo acabado, mas como um 
movimento dinâmico em que ambas, prática e teoria, se fazem e se re-
fazem (FREIRE, 1981, p.14). 

Desse modo, a formação de professores para o ensino de Ciências nos anos 

iniciais, por meio da práxis, concebe a relação conhecimento e prática pedagógica em 

conformidade com o contexto em que se desenvolve a ação educativa, com vistas ao 

desenvolvimento de ações conscientes e planejadas.  

A formação dos professores e das professoras devia insistir na 
constituição deste saber necessário e que me faz certo desta coisa 
óbvia, que é a importância inegável que tem sobre nós o contorno 
ecológico, social e econômico em que vivemos. E ao saber teórico 
desta influência teríamos que juntar o saber teórico-prático da 
realidade concreta em que os professores trabalham (FREIRE, 1996, p. 
87). 

Com base na perspectiva freiriana, a formação de professores de Ciências para 

o ensino nos anos iniciais, portanto, deve partir da problematização das situações 

concretas, dos problemas que envolvem o ensino/aprendizagem, o que torna 

possível a adoção de novas práticas pedagógicas em sala de aula. Freire (1997, p. 46) 

afirma que “só podemos entender o homem no mundo”. Essa assertiva denota que 
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só podemos compreender os desafios que envolvem o ensino/aprendizagem de 

Ciências nas situações concretas de formação e nos momentos de interação dialógica 

estabelecidos no cotidiano da prática escolar. 
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CAPÍTULO 2 

O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS 

Neste capítulo, apresentamos uma discussão sobre o ensino de Ciências nos 

anos iniciais com base na literatura da área, enfocando os modelos de ensino de 

Ciências e as especificidades do ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

2.1- O ensino de Ciências nos anos iniciais: sua relevância no contexto atual 

A partir da década de 1950, com a eclosão das teorias da psicologia cognitiva, 

ampliaram-se as discussões sobre o ensino de Ciências nos anos iniciais. Fumagalli 

(1998) observa que a utilização das contribuições da psicologia pelos pedagogos 

dedicados ao ensino de Ciências, tomou dois rumos: os conhecimentos da psicologia 

serviram para elaborar estratégias de ensino de Ciências de acordo com a fase de 

desenvolvimento e estrutura cognitiva das crianças, por outro lado, os pedagogos 

começaram a afirmar a impossibilidade de as crianças aprenderem Ciências nos 

primeiros anos. Esse segundo direcionamento ocorreu devido às interpretações 

errôneas das teorias psicológicas, pois com base nelas, acreditava-se que a 

capacidade cognitiva das crianças estava bastante distanciada da complexidade que 

envolve a aprendizagem dos conhecimentos científicos (FUMAGALLI, 1998).  

Fumagalli (1998) apresenta três justificativas para o ensino de Ciências nos 

anos iniciais:  

i) O direito das crianças de aprender Ciências: as crianças são sujeitos sociais e 

tem os mesmos direitos que os adultos, o que inclui o direito ao conhecimento 

científico no âmbito escolar. A autora afirma que “não ensinar Ciências nas primeiras 

idades invocando uma suposta incapacidade intelectual das crianças é uma forma de 

discriminá-las como sujeitos sociais” (FUMAGALLI, 1998, p. 15).  

ii) O dever social obrigatório da escola fundamental de difundir 

conhecimentos científicos à população: a escola dos primeiros anos deve exercer sua 

função social de ensinar e por isso não pode se eximir da tarefa de distribuir os 

conteúdos culturais elaborados e sistematizados historicamente às crianças. Os 



 

 

42 

conteúdos científicos são constituintes do conjunto de conhecimentos culturais 

trabalhados na escola, por isso, “torna-se necessário apelar a uma revalorização do 

papel social da escola primária no processo de difusão de conteúdos da cultura 

elaborada, entre os quais não podem ficar excluídas as ciências naturais” 

(FUMAGALLI, 1988, p. 17).  

iii) O valor social do conhecimento científico: as crianças desenvolvem ao 

longo dos anos uma experiência ou explicações do mundo, no entanto é necessário 

que elas aprendam os conhecimentos científicos, que pode possibilitar participação 

crítica e ativa na sociedade (FOUREZ, apud FUMAGALLI, 1998). 

Sustento que quando ensinamos Ciências às crianças nas primeiras 
idades não estamos apenas formando “futuros cidadãos”; elas, 
enquanto integrantes do corpo social atual, podem ser hoje também 
responsáveis pelo cuidado do meio ambiente, podem agir hoje de 
forma consciente e solidária em relação a temas vinculados ao bem 
estar da sociedade da qual fazem parte (FUMAGALLI, 1988, p. 18). 

A autora enfatiza que muitas vezes surgem discursos que tratam a criança 

como incapaz de aprender conteúdos científicos, no entanto, tais visões reduzem a 

criança “a um sujeito psicológico a-histórico e a-social” (FUMAGALLI, 1998, p. 18). 

Deve-se oportunizar, portanto, o acesso aos conhecimentos científicos às crianças, 

pois “formando as crianças estamos contribuindo também para a formação de 

futuros cidadãos adultos responsáveis e críticos” (p. 18).  

Segundo Delizoicov e Angotti (2000), vários são os problemas que envolvem o 

ensino de Ciências nos anos iniciais: uso inadequado do livro didático; falta de 

organização eficiente do tempo da aula; desconsideração aos conhecimentos prévios 

e contextos das crianças e preocupação com a quantidade em detrimento da 

qualidade dos conteúdos.  

Ante a realidade apresentada, asseveramos que se fazem necessárias 

mudanças que convirjam para o desenvolvimento de ações educativas 

verdadeiramente capazes de promover aprendizagem efetiva para as crianças dos 

anos iniciais, provenientes de uma formação docente consistente.  
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2.2- As especificidades do ensino de Ciências nos anos iniciais 

É consensual entre vários pesquisadores que o ensino dos conteúdos 

científicos ocorra a partir dos anos iniciais (FUMAGALLI, 1998; LORENZETTI; 

DELIZOICOV, 2001; MENDES, 2010; ZANON; FREITAS, 2007). Entende-se que “a 

formação científica deve ser um componente central da educação desde os anos 

iniciais, ao lado da formação no uso da linguagem e das humanidades” (ACADEMIA 

BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2008). Por isso, o ensino de Ciências nessa etapa tem 

suscitado uma produção expressiva de pesquisas nas academias brasileiras, muitas 

das quais evidenciam as deficiências existentes, mas também apontam novas 

possibilidades, com base em propostas mais recentes (SASSERON; CARVALHO, 

2008; SILVA, 2006; ZANON; FREITAS; 2007).  

Silva (2006, p. 28) observa que o ensino de Ciências nos anos iniciais apresenta 

problemas acentuados, porque “continua limitado e preso aos enfoques dos livros 

didáticos, pois o professor ensina somente temas sobre os quais tem domínio, ou seja, 

aspectos ligados à saúde, higiene e normas de segurança”. Além disso, a abordagem 

dos conteúdos científicos ocorre de forma distanciada do contexto do aluno, “sem 

saber em quais critérios apoiar-se para uma escolha consciente e adequada de 

materiais didáticos, revelando assim lacunas de sua formação”.  

 Avaliações em larga escala, como o PISA (Programme for International 

Student Assessment), por exemplo, torna clarividente a necessidade de alfabetização 

científica nas escolas brasileiras (SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE, 2009).  

Entende-se aqui a alfabetização científica enquanto processo de aquisição dos 

conhecimentos científicos de forma crítica e participativa pelos alunos dos anos 

iniciais. Defendemos a ideia de alfabetização científica ligada a letramento científico 

que pressupõe um processo de aquisição dos conhecimentos científicos, ou seja, 

domínio razoável das competências e conhecimentos científicos (KRASILCHIK, 

2004). Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 05) ressaltam que a alfabetização científica nos 

anos iniciais não intenta formar futuros cientistas, mas garantir que os 

conhecimentos científicos “sejam cuidadosamente apresentados, discutidos, 

compreendendo seus significados e aplicados para o entendimento do mundo”. 
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Assim sendo, a alfabetização científica que está sendo proposta 
preocupa-se com os conhecimentos científicos, e sua respectiva 
abordagem, que sendo veiculados nas primeiras séries do Ensino 
Fundamental, se constituam num aliado para que o aluno possa ler e 
compreender o seu universo. Pensar e transformar o mundo que nos 
rodeia tem como pressuposto conhecer os aportes científicos, 
tecnológicos, assim como a realidade social e política. Portanto, a 
alfabetização científica no ensino de Ciências Naturais nas Séries 
Iniciais é aqui compreendida como o processo pelo qual a linguagem 
das Ciências Naturais adquire significados, constituindo-se um meio 
para o indivíduo ampliar o seu universo de conhecimento, a sua 
cultura, como cidadão inserido na sociedade (LORENZETTI; 
DELIZOICOV, 2001, p. 08- 09). 

Para tal, os autores recomendam o desenvolvimento de atividades como:  

o uso sistemático da literatura infantil, da música, do teatro e de 
vídeos educativos, reforçando a necessidade de que o professor pode, 
através de escolha apropriada, ir trabalhando os significados da 
conceituação científica veiculada pelos discursos contidos nestes 
meios de comunicação; explorar didaticamente artigos e demais 
seções da revista Ciência hoje das Crianças, articulando-os com aulas 
práticas; visitas a museus; zoológicos, industrias, estações de 
tratamento de águas e demais órgãos públicos; organização e 
participação em saídas a campo e feiras de Ciências; uso do 
computador da Internet no ambiente escolar (LORENZETTI; 
DELIZOICOV, 2001, p. 09). 

Esse aporte metodológico, conforme afirmam os autores, tem promovido 

resultados consideráveis no ensino de Ciências dos anos iniciais, entretanto ações 

exitosas foram possibilitadas por meio de reestruturação do currículo escolar e 

mudanças na postura docente. 

Em defesa de um viés mais crítico e emancipatório no ensino de Ciências, o 

enfoque CTS (ciência, tecnologia e sociedade) é uma proposta inovadora que, por sua 

vez, defende o tratamento dos conhecimentos científicos em sala de aula, em 

interligação ao contexto sociocultural dos alunos.  

A educação ciência-tecnologia-sociedade é uma das atuais 
orientações para a educação em ciências que pretende dar uma visão 
integradora da ciência e da tecnologia com vista a promover o 
letramento dos indivíduos, possibilitando-lhes a participação 
democrática na tomada de decisões informadas sobre assuntos 
relativos à ciência e à tecnologia (RODRIGUES; VIEIRA, 2012, p. 502). 

Os autores afirmam que “a riqueza do movimento ciência-tecnologia-

sociedade é sua visão mais ampla da ciência e da sua identificação num contexto real 

como fundamental para que a aprendizagem ocorra” (p. 503). O ensino com base no 
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enfoque CTS intenta, dentre outras coisas, promover uma aproximação entre o 

conhecimento científico e tecnológico e as realidades e necessidades sociais, com o 

intuito de auxiliar na formação de cidadãos que tenham domínio das informações e 

saibam utilizá-las, numa perspectiva individual e social (RODRIGUES; VIEIRA, 

2012). O ensino dos conteúdos científicos, nessa perspectiva, parte dos problemas 

reais, para então, propiciar a aprendizagem crítica em sala de aula.  

Pesquisas desenvolvidas por Lorenzetti e Delizoicov (2001); Sasseron e 

Carvalho (2008) asseveram o enfoque CTS têm se apresentado bastante promissor, 

inclusive para os primeiros anos de escolaridade, uma vez que é necessário “que os 

alunos possam „fazer ciência‟, sendo defrontados com problemas autênticos no quais 

a investigação seja condição para resolvê-los” (SASSERON; CARVALHO, 2008, p. 

335).  

O enfoque CTS se ocupa com o desenvolvimento da capacidade crítica e 

argumentativa dos alunos, a partir de questões relacionadas ao cotidiano. Nos anos 

iniciais, essa proposta visa, principalmente, possibilitar a participação ativa dos 

alunos na construção do conhecimento, por meio de questionamentos e debates de 

ideias. Tais ações objetivam 

proporcionar oportunidades para que os alunos tenham um 
entendimento público da ciência, ou seja, que sejam capazes de 
receber informações sobre temas relacionados à ciência, à tecnologia e 
aos modos como estes empreendimentos se relacionam com a 
sociedade e com o meio-ambiente e, frente a tais conhecimentos, 
sejam capazes de discutir tais informações, refletirem sobre os 
impactos de tais fatos... (SASSERON; CARVALHO, 2008, p. 336). 

Sasseron e Carvalho (2008) analisaram uma sequência didática, fundamentada 

na perspectiva CTS, aplicada numa turma de 4º ano do Ensino Fundamental e 

perceberam que a proposta suscitou interesses e expectativas nos alunos e, além 

disso, promoveu aprendizagem satisfatória, por meio da investigação de situações 

propostas, discussão de ideias e levantamento de hipóteses.  

Outras recomendações para o ensino de Ciências nos anos iniciais 

fundamentam-se na proposta do ensino por investigação, representada pelo Projeto 

“ABC na Educação Científica- Mão na Massa”, introduzido recentemente nas escolas 
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públicas do Brasil por uma parceria entre as Academias de Ciências do Brasil e a 

Francesa.  

As ações do projeto “ABC na Educação Científica- A mão na massa” consistem 

na estruturação de programas de formação e de orientação pedagógica para 

professores de Ciências dos anos iniciais, além disso, promove a produção de 

materiais para o desenvolvimento de atividades experimentais nos cursos de 

formação e nas escolas de aplicação. 

O ensino de Ciências por investigação tem como ponto de partida a escolha de 

um tema-desafio (pelo professor) e baseia-se em dez princípios: estímulo à 

curiosidade das crianças, com base em uma indagação do cotidiano delas, condução 

ao questionamento científico, através da observação, pesquisa, formulação de 

hipóteses, testes e experiências, verificação, notação individual e coletiva, síntese e 

conclusões (SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE, 2009).  

A metodologia utilizada pela proposta visa “articular a aprendizagem 

científica ao domínio da linguagem e à educação para a cidadania” 

(SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE, 2009, p. 19). Desse modo, além da aquisição dos 

conteúdos científicos, de forma participativa e investigativa, espera-se que os alunos 

dos anos iniciais desenvolvam a expressão oral e escrita. 

Por meio da literatura especializada, bem como de observações em sala de 

aula, Schwartzman e Christophe (2009) asseveram que o ensino por indagação a 

partir de problemas e questões do cotidiano, a realização de atividades experimentais 

e o trabalho em grupo tem sido mais motivador para alunos e professores dos anos 

iniciais, do que propostas convencionais de ensino. 

Beatty (2005 apud SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE, 2009) apresenta com 

base no National Research Council dos Estados Unidos, os requisitos para programas 

bem sucedidos em ensino de Ciências: i) tomam como ponto de partida as 

experiências, concepções iniciais e contexto das crianças; ii) considera a curiosidade 

infantil e encoraja as crianças a formularem suas próprias perguntas e 

desenvolverem suas próprias ideias; iii) envolve as crianças em exploração profunda 

de assuntos (um de cada vez), em ambientes cuidadosamente preparados; iv) 

estimula a reflexão das crianças, bem como a representação e registro das 
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experiências, para compartilhar e discutir ideias com outros; v) integração às 

atividades e brincadeiras das crianças; vi) integra-se com outros domínios e vii) 

possibilita acesso a experiências científicas a todas as crianças.     

O modelo de ensino por investigação promove o envolvimento ativo do aluno 

na construção do conhecimento, pois ele é “convidado” a interagir diretamente sobre 

o que está sendo estudado em sala de aula, por meio de indagações, levantamento de 

hipóteses, discussão de resultados e busca de respostas ou conclusões às questões 

desafiadoras propostas pelo professor, uma vez que a proposta articula o 

desenvolvimento de conceitos, atitudes e procedimentos. 

Assim, o aluno é instigado a participar desenvolvendo a competência 

comunicativa, pois que explicita seu ponto de vista e suas hipóteses para o professor 

e colegas. Neste modelo “estimula-se a interação entre os colegas e com o professor 

de modo que eles discutam tentativas de explicar um determinado conceito ou 

fenômeno científico” (ZANON; FREITAS, 2007, p. 95). Percebemos que a proposta 

propicia o estímulo do raciocínio, desenvolvimento da linguagem, promoção de 

interações sociais efetivas, desenvolvimento da capacidade argumentativa e, além 

disso, compreensão da Ciência como atividade humana e histórica, “desenvolvida na 

tentativa de entender o nosso mundo, pelo que novos significados são elaborados 

continuamente para explicar fatos e fenômenos cotidianos” (SILVA, 2006, p. 34). 

A implementação de propostas inovadoras em ensino de Ciências nos anos 

iniciais perpassa pela formação docente, que deve fornecer subsídios para uma 

efetiva ação dos professores em sala de aula e para tal, é necessário que os cursos de 

formação incorporem as evoluções do ensino nessa área. 
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CAPÍTULO 3 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

NOS ANOS INICIAIS 

Neste capítulo, abordamos inicialmente o que se entende por formação com 

base nas contribuições de Adorno, apresentamos as concepções de formação docente 

na perspectiva de Carr e Kemmis, traçamos um breve histórico da formação do 

pedagogo no Brasil e por fim, discutimos sobre a formação de professores para o 

ensino de Ciências nos anos iniciais, enfocando os requisitos essenciais desse 

processo na contemporaneidade.  

3.1- Formação: algumas reflexões 

Nunca se falou tanto em formação docente, pois essa terminologia é 

corriqueiramente citada no cotidiano das academias, todavia, faz-se necessário 

buscar um entendimento do que seja formação. O dicionário Aurélio define formação 

como: ato, efeito ou modo de formar (FERREIRA, 1989, p. 355). 

De acordo com Adorno (2008) existem duas categorias de formação: adaptação 

e apropriação. Na primeira, o formando se adapta aos produtos da cultura, ou seja, às 

teorias e conhecimentos sistematizados historicamente de forma mecânica e 

sacralizada. Com isso, os produtos da cultura são verdades absolutas que devem ser 

por isso, assimiladas de forma alienada e acrítica. Este processo, segundo o autor, 

converge-se numa semiformação ou pseudoformação cultural, pois não há 

autorreflexão no processo.  

Na segunda, mais que mera adaptação, “a formação nada mais é que a cultura 

tomada pelo lado de sua apropriação subjetiva” (ADORNO, 2008, p. 2). Ou seja, o 

sujeito em formação se apropria subjetivamente da cultura e seus produtos, 

reavaliando-os pela autorreflexão crítica. Há uma compreensão dos bens culturais 

por meio da práxis e não apenas de forma intelectualizada. A formação, segundo o 

autor, “tem como condições a autonomia e a liberdade” (ADORNO, 2008, p. 11), mas 

essas não prescindem da heteronomia do sujeito às estruturas preestabelecidas.  
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Adorno percebe que “a ideia de cultura não pode ser sagrada- o que a 

reforçaria como semiformação” (ADORNO, 2008, p. 02), mas defende a crítica, a 

refutação e a análise profunda da mesma. Em suma, formação é apropriação da 

cultura de forma consciente, investigativa e situada historicamente. 

3.2- Concepções de formação docente 

No decurso da história a formação docente sofreu influências de três 

concepções, as quais estão intimamente ligadas a interesses ideológicos: racionalidade 

técnica, racionalidade prática e racionalidade crítica (CARR; KEMMIS, 1988).  

Os modelos de formação docente pautados na racionalidade técnica foram 

inspirados no positivismo, que influenciou as ciências sociais, por meio da adoção 

dos métodos, das técnicas e dos conceitos das ciências naturais. De acordo com Carr 

e Kemmis (1988) essa concepção postula que só o método científico, seria capaz de 

sustentar e desenvolver uma teoria educativa, com base na neutralidade e 

objetividade. 

O professor nessa concepção assume o papel de técnico de aprendizagem, 

devendo, portanto, conhecer as teorias educacionais, a fim de que seja capaz de 

“reconhecer, diagnosticar e tratar dos problemas da educação, mediante o domínio 

das leis científicas que regem o desenvolvimento humano e social”, ou seja, as teorias 

sociológicas, filosóficas e psicológicas da educação (CARR; KEMMIS, 1988, p. 73-74).  

Nessa perspectiva, “a teoria educativa é algo que deve se aplicar na prática”, isto é, a 

teoria educacional se transforma em “ciência aplicada” (CARR; KEMMIS, 1988, p. 

72).   

Desse modo, a formação docente baseada na racionalidade técnica é influenciada 

na ciência empírico-analítica, que conforme Habermas (2006) produz um saber 

prognóstico, que possibilite controle objetivo sobre a realidade além de segurança no 

uso das informações. “Sem dúvida, o sentido de tais prognósticos, a saber, a sua 

viabilidade técnica, deriva exclusivamente de regras segundo as quais aplicamos as 

teorias à realidade” (HABERMAS, 2006, p. 137).  

Nesse entendimento, a formação docente deve colocar a teoria como ponto de 

partida, pois é comprovada cientificamente e por isso, verdadeira e segura. Daí a 
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ênfase na dimensão teórica nos cursos de formação, sobrepujando a dimensão 

prática. Além disso, postula-se que a formação deve fundamentar-se da adaptação, o 

que reduz-se a mera socialização, criticada por Adorno (2008).  

Assim, “para se preparar o profissional da educação, conteúdo científico e /ou 

pedagógico é necessário, o qual servirá de apoio à sua prática. Durante a prática, 

professores devem aplicar tais conhecimentos e habilidades científicos e/ ou 

pedagógicos” (DINIZ-PEREIRA, 2008, p. 22). 

Diniz-Pereira (2008) identifica três modelos de formação docente pautados na 

racionalidade técnica: o modelo de treinamento de habilidades comportamentais- que busca o 

treinamento de professores para o desenvolvimento de habilidades específicas e 

observáveis; o modelo de transmissão- que prima pela transmissão dos conteúdos 

científicos e/ ou pedagógicos aos professores, sem considerar a prática de ensino; o 

modelo acadêmico tradicional- no qual predomina a ideia que o domínio do conteúdo 

disciplinar e/ ou científico é suficiente para o trabalho pedagógico e que os aspectos 

da prática podem ser aprendidos em serviço.  

Em contraponto à racionalidade técnica, surgiram propostas de que a formação 

docente fosse fundamentada por uma a racionalidade prática, fundamentada na 

abordagem interpretativa, provinda da fenomenologia social e da sociologia do 

conhecimento, as quais preconizam que “a sociedade só é real e objetiva à medida 

que seus membros a definem como tal”. Desse modo, a realidade não é objetiva, nem 

pré-estabelecida, ao contrário ela é definida e redefinida continuamente “por meio 

das interpretações cotidianas dos atores sociais” (CARR; KEMMIS, 1988, p. 99).  

O propósito da ciência social interpretativa é revelar o significado das 
formas particulares da vida social mediante a articulação sistemática 
das estruturas de significado subjetivo que regem as maneiras de 
atuar de indivíduos típicos em situações típicas (CARR; KEMMIS, 
1988, p. 105). 

Nessa concepção valoriza-se a autonomia e subjetividade docente, posto que o 

professor extrai sentidos da prática que desenvolve cotidianamente. As situações 

vivenciadas em sala de aula, influenciadas pelas crenças e atitudes do professor, são 

relevantes para modificar a prática, como também para gerar novas teorias. Desse 

modo, a análise da prática docente deve promover “uma compreensão e um 



 

 

51 

conhecimento mais profundo, extenso e sistematizado das interpretações do próprio 

agente em relação com o que este faz” (CARR; KEMMIS, 1988, p. 107). 

A racionalidade prática foi inspirada na concepção histórico-hermenêutica de 

ciência, que segundo Habermas (2006) fundamenta-se na interpretação subjetiva do 

mundo e dos fenômenos. Nessa concepção, 

O mundo do sentido transmitido abre-se ao intérprete só na medida 
em que ao mesmo tempo aí se elucida o seu próprio mundo. O sujeito 
da compreensão estabelece uma comunicação entre dois mundos; 
apreende o conteúdo objetivo do que é legado pela tradição, ao 
aplicar esta última à sua própria situação (HABERMAS, 2006, p. 139).   

Apesar de questionar a dicotomização entre a teoria e a prática, essa 

concepção de formação docente atribui à prática papel preponderante. Na formação 

de professores valoriza-se a experiência docente, o conhecimento tácito, o 

conhecimento gerado na ação, este por sua vez, fundamenta novas práticas e 

consequentemente produz as teorias educacionais.  

Tal concepção de formação docente, de acordo com Carr e Kemmis (1988, p. 

130) é limitada porque reduz a teoria educativa às “explicações das interpretações 

próprias do praticante” desprezando “toda explicação que não seja compatível com a 

mesma”. Enquanto a racionalidade técnica valoriza de maneira exacerbada os 

conhecimentos científicos, desprezando as experiências dos professores, a 

racionalidade prática, focaliza os autoentendimentos dos professores, não favorecendo 

uma análise crítica das limitações da prática (CARR; KEMMIS, 1988). 

Diniz-Pereira (2008) enumera três modelos de formação docente 

fundamentados da racionalidade prática: modelo humanístico- os professores definem 

um conjunto particular de comportamentos que eles devem conhecer a fundo; o 

modelo de “ensino como ofício”, que pressupõe a aquisição do conhecimento sobre o 

ensino por tentativa e erro, com base na análise das situações imediatas; o modelo 

orientado pela pesquisa, no qual a ênfase está posta sobre a análise e reflexão da prática 

pelos professores, com o intuito de levantar soluções para os problemas de ensino e 

aprendizagem no cotidiano da sala de aula.   

Por meio da análise das concepções anteriores, Carr e Kemmis (1988) tecem 

algumas críticas, enfatizando a necessidade de uma teoria educativa que abarque as 
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dimensões teórica e prática, além dos fatores sociais, históricos e políticos que 

influenciam o trabalho docente.  

... a teoria educativa não pode limitar-se a explicar a origem de tais e 
quais problemas com que se esbarram os praticantes, nem pode 
contentar-se em tratar de resolver os problemas determinando que os 
professores adotem ou apliquem quaisquer soluções que elaborem. 
Sua verdadeira finalidade é de informar e guiar as práticas dos 
educadores indicando que ações devem empreender se querem 
superar seus problemas e eliminar suas dificuldades [...] Igualmente 
deve orientar-se a transformar as situações que obstaculizam a 
consecução das metas educacionais, perpetuam as distorções 
ideológicas e impedem o trabalho racional e crítico nas situações 
educativas (CARR; KEMMIS, 1988, p. 143).  

Pretendendo atender às finalidades acima, a teoria crítica surgiu no início do 

século XX tendo como intento principal a reconsideração da relação entre teoria e 

prática a partir das críticas feitas durante o século XIX contra as “abordagens 

positivista e interpretativa da ciência” (CARR; KEMMIS, 1988, p. 144). A realidade na 

teoria crítica não é pré-concebida objetivamente, nem é criada subjetivamente pelos 

autoentendimentos das pessoas, mas construída historicamente e influenciada por 

contextos diversos e questões socioculturais. 

  A racionalidade crítica suscitou novas perspectivas para a formação de 

professores, das quais uma das principais é a superação da dicotomia entre a teoria e 

prática, propondo a relação dialética entre ambas, isto é a práxis. O professor nessa 

concepção assume o papel de agente, sujeito que utiliza a autorreflexão e o 

autoentendimento crítico para identificar as forças ideológicas que interferem a 

prática pedagógica, para então buscar individualmente e coletivamente soluções 

para rompê-las. 

A concepção de formação acima referida foi influenciada pela concepção de 

ciência crítica (HABERMAS, 2006) que valoriza a contestação e análise profunda dos 

determinantes sociais, defendendo a práxis crítica, isto é, o exercício conjugado entre 

o pensamento e uma “ação social transformada”, esta que por sua vez, só será 

possibilitada pela conexão entre a teoria e a prática “em momentos reflexivos e 

práticos de um processo dialético de reflexão, ilustração e luta política, realizados por 

grupos com o objetivo de sua própria emancipação” (CARR; KEMMIS, 1988, p. 157).  



 

 

53 

No modelo da racionalidade crítica, a educação é historicamente 
localizada- ela acontece contra um pano de fundo sócio-histórico e 
projeta uma visão do tipo de futuro que nós esperamos construir -, 
uma atividade social – com consequências sociais, não apenas uma 
questão de desenvolvimento individual -, intrinsecamente política- 
afetando as escolhas de vida daqueles envolvidos no processo -, e 
finalmente, problemática (DINIZ-PEREIRA, 2008, p. 28).    

Em suma, na racionalidade crítica, a relação entre teoria e prática não se 

restringe a “prescrever uma prática com base na teoria”, nem se ocupa em informar 

um juízo prático (CARR; KEMMIS, 1988, p. 157) por meio da ação cotidiana dos 

professores, mas defende a articulação dialética entre ambas. De acordo com 

Habermas (2006) ponderamos que a finalidade máxima dessa concepção de formação 

docente, inspirada na ciência crítica é o alcance da emancipação pelos professores, 

esta que será possibilitada pelo exercício autorreflexivo.  

Diniz-Pereira (2008, p. 29) afirma que na racionalidade crítica “o professor é 

visto como alguém que levanta um problema”. No entanto, essa concepção difere da 

racionalidade técnica e prática no que tange à visão sobre a natureza do trabalho 

docente, pois os modelos técnicos apresentam “uma concepção instrumental de 

levantamento de problemas”; os modelos práticos assumem uma concepção 

interpretativa “e os modelos críticos têm uma visão política explícita sobre o 

assunto”. 

Segundo Shor (1992 apud DINIZ-PEREIRA, 2008) Dewey e Piaget foram os 

precursores do levantamento de problemas na prática docente, no entanto, o 

desenvolvimento de uma ideia política sobre a questão foi cunhada por Paulo Freire, 

com seu “método dialógico de levantamento de problemas”, no qual o professor e os 

educandos questionam os conhecimentos existentes dialogicamente e criticamente.  

Com esse entendimento a racionalidade crítica propõe a formação de 

professores a partir da análise do contexto histórico, político e social, identificando as 

ideologias subjacentes, ao mesmo tempo em que reconhece a prática pedagógica 

como atividade social e política e por fim, busca criar elementos para a transformação 

da realidade. 

Existem no mínimo três modelos de formação docente pautados na 

racionalidade crítica, segundo Diniz-Pereira (2008): o modelo sócio-reconstrucionista, 
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que concebe o processo de ensino e aprendizagem como meios para promover 

igualdade, humanidade e justiça social no âmbito da escola e da sala de aula; o 

modelo emancipatório ou transgressivo- no qual a educação é concebida como expressão 

de ativismo político e a sala de aula como espaço de lutas, de possibilidades para o 

professor forjar mudanças; o modelo ecológico-crítico- que concebe a pesquisa-ação 

como instrumento para evidenciar, deter e interpretar as desigualdades sociais, bem 

como para transformar a sociedade.    

3.3- Formação do Pedagogo no Brasil 

O contexto de surgimento do profissional pedagogo no Brasil foi marcado pela 

ascensão do projeto de desenvolvimento neoliberal, nos anos 30, quando a educação 

era vista como fator de redenção da sociedade. Desta forma, por meio da 

supervalorização do método e da técnica, havia a necessidade de profissionais que 

pudessem divulgar as “novidades” pedagógicas, bem como as teorias da psicologia 

experimental (LIBÂNEO, 1997).   

De acordo com Brzezinski (2006), a criação do curso de Pedagogia no Brasil 

está atrelada aos cursos pós-normais, os quais eram realizados nas Escolas Normais, 

que se constituíram, como o lócus formal e obrigatório de formação de professores 

para o ensino fundamental e o ensino nas Escolas Normais. 

Em 1939 o Decreto Lei 1.190 regulamentou a criação da Faculdade Nacional de 

Filosofia, em São Paulo, destinada a formar docentes para as escolas secundárias, 

para as Escolas Normais e técnicos para atuar na educação.  A referida faculdade 

tinha cursos de Filosofia, Ciências, Letras e Didática, oferecia um curso de 

licenciatura em Pedagogia (para o ensino nas Escolas Normais) e um curso de 

bacharel em Pedagogia (para formação de técnicos de educação).  

O modelo adotado para a organização das licenciaturas e do curso de 

Pedagogia na Faculdade Nacional de Filosofia foi o chamado 3+1. Nesse modelo, 

eram destinados três anos para estudo das disciplinas específicas e um ano para a 

formação didática (SAVIANI, 2008). 

O currículo do curso então implantado era genérico e impreciso quanto ao 

papel do pedagogo, porém carregado de pragmatismo educacional, haja vista a 
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predominância da concepção de formação docente baseada na racionalidade técnica. 

Libâneo (1997, p. 95) observa que; “influenciado pelos escolanovistas no que diz 

respeito à formação de técnicos de educação, mantém-se na legislação a ideia 

pragmática de pedagogia, isto é, de que o pedagogo é o que cuida dos métodos e das 

técnicas de ensinar”.  

A estruturação de uma política de formação para os técnicos da educação foi 

regulamentada na década de 1960, pelo parecer do Conselho Federal de Educação nº 

251/62. De acordo com as regulamentações do parecer, segundo Bissoli da Silva 

(2006, p. 16) “o Curso de Pedagogia destina-se à formação do „técnico de educação‟ e 

do professor de disciplinas pedagógicas do curso normal, por meio do bacharelado e 

da licenciatura, respectivamente”. A ênfase está sobre a formação do técnico; a 

docência, não era muito acentuada no parecer. Assim, não havia precisão quanto ao 

campo de atuação do pedagogo, nem uma identidade fundamentada.  

O regime militar atribuiu maior significado ao tecnicismo na educação e com a 

promulgação das leis 5.540/68, que definiu a Reforma Universitária e a Lei 5692/71, 

que regulamentou a Reforma do Ensino de 1º e 2º graus, reestruturou a educação do 

país. A Lei 5.540/68 estabeleceu a formação em nível superior (graduação) dos 

especialistas em educação para os cargos de planejamento, supervisão, 

administração, inspeção e orientação.  

Com a tentativa de adequar o curso de Pedagogia à lei então aprovada, o 

parecer 252/69 de autoria de Valnir Chagas, deu uma nova estrutura ao mesmo. O 

parecer tentou superar o caráter dual do curso: bacharelado e licenciatura, e 

estabeleceu a formação do licenciado, que deveria agregar todas as habilitações: 

docência no ensino normal e como especialista nas áreas de orientação, de 

administração, de supervisão e inspeção em escolas e sistemas escolares. O parecer 

admitia também ao licenciado, desenvolver atividades de ensino no primário (anos 

iniciais).  

Brzezinski (2006) afirma que o parecer 252/69 desconsiderou as 

especificidades do trabalho docente para as crianças dos anos iniciais, adotando a 

ideia de que quem forma o professor primário pode também ser professor primário. 
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 Libâneo e Pimenta (1999, p. 2) entendem que o curso de Pedagogia pouco foi 

alterado por meio do parecer 252/69. Eles argumentam que: 

Possíveis “novidades” no chamado “curso de pedagogia” seriam, por 
exemplo, a atribuição, ao lado de outras, da formação em nível 
superior de professores para as séries iniciais do Ensino 
Fundamental, supressão das habilitações (administração escolar, 
orientação educacional, supervisão escolar etc.) e alterações na 
denominação de algumas disciplinas. Alterações geralmente inócuas, 
pois na maior parte dos casos foi mantida a prática da grade 
curricular e os mesmos conteúdos das antigas disciplinas, por 
exemplo, Organização do trabalho pedagógico manteve o conteúdo 
da anterior Administração escolar.  

Essas reorganizações curriculares atribuíram ao curso um cunho 

predominantemente tecnicista, uma vez que a licenciatura focava muito mais os 

aspectos ligados à formação dos especialistas em educação (SCHEIBE; AGUIAR, 

1999). 

A efervescência política dos anos 80 reuniu educadores de diferentes matizes 

ideológicas, muitos dos quais eram de esquerda, para discutir a formação de 

professores na sociedade brasileira, bem como a redefinição da identidade do curso 

de Pedagogia. Desta forma, na tentativa de superação das incoerências do parecer 

252/69, grupos divergentes apontavam propostas voltadas ora para a defesa de uma 

formação mais definida do pedagogo (enfocando apenas um campo de atuação), ora 

para a formação generalista, ou seja, do profissional técnico e docente.  

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Nº 

9394/96, o curso de Pedagogia ganhou novos contornos, gerando mais indefinição 

quanto ao campo de atuação do profissional, o que suscitou debates acirrados entre 

pesquisadores brasileiros e entidades do curso de Pedagogia. Como observam 

Scheibe e Aguiar (1999, p. 13), “o debate sobre a formação do educador no curso de 

Pedagogia expressa hoje o conflito de posições teórico-metodológicas, 

epistemológicas”. 

Tal debate se expressa, por exemplo, nos embates entre 
pesquisadores que defendem a concepção da pedagogia como 
Ciência da Educação, formadora do “pedagogo stricto sensu” dentre 
os quais se destacam José Carlos Libâneo e Selma Garrido Pimenta –, 
e pesquisadores ligados à Associação Nacional pela Formação dos 
Profissionais da Educação – ANFOPE –, que “lutam” pela 
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constituição do curso como um espaço formador de docentes 
(FONSECA, 2008, p. 5). 

Como uma tentativa de atenuar os conflitos entre posturas divergentes, foi 

aprovado em dezembro de 2005, o Parecer CNE/CP 5/2005 que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, as quais normatizaram 

o curso como licenciatura.  

De acordo com o referido documento legal, o pedagogo estaria habilitado ao 

ensino na Educação Infantil, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, no Ensino 

Médio (modalidade Normal), na Educação Profissional, em serviços e apoio escolar, 

extinguindo a habilitação para cargos de gestão: administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional, contrariando a LDB 9394/96 que 

assegura a licenciatura e formação técnica no curso de Pedagogia. Os especialistas em 

gestão, de acordo com o parecer, deveriam ser formados em cursos de pós-graduação 

lato sensu, de modo que qualquer licenciado poderia se habilitar para tal. 

Muitas críticas foram feitas ao direcionamento que as primeiras formulações 

das diretrizes conceberam ao curso de Pedagogia. Pois assim, estaria reduzindo 

expressivamente o campo de atuação do pedagogo ao ensino.  

Devido às manifestações contrárias de grupos de educadores, o Parecer 

CNE/CP 5/2005 foi reexaminado e, culminou na aprovação do Parecer CNE/CP 

3/2006, que gerou a Resolução 1/2006, a qual definiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia, assegurando a formação dos profissionais 

para a área de gestão educacional nesta licenciatura. No Art. 4º, parágrafo único, 

consta que “as atividades docentes também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino” (BRASIL, 2006).  

Podemos observar que as novas regulamentações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Pedagogia, concebe a docência como atividade ampla e geral. 

(...) restringindo-se à formação do Licenciado em Pedagogia, de nosso 
ponto de vista, a docência pode ser tomada como „docência alargada‟, 
já que não diz respeito só ao processo ensino-aprendizagem em sala 
de aula, mas, também, à gestão educacional, à pesquisa e à atividades 
que ultrapassam a escola (EVANGELISTA; TRICHES, 2008, p. 13). 

Sem dúvidas, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia 

corporificam interesses de vários grupos (EVANGELISTA; TRICHES, 2008) o que 
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resulta em uma diversidade de modalidades e níveis de ensino nos quais o pedagogo 

pode atuar (AGUIAR et. al., 2006; KADLUBITSKI; JUNQUEIRA, 2009). 

O curso de Pedagogia, com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

assume de forma bastante ampla três focos: docência, gestão e pesquisa. Ao analisar 

as diretrizes, Libâneo (2006) afirma que dentre outras consequências, a resolução 

provoca a descaracterização do campo teórico da pedagogia e da atuação profissional 

do pedagogo e acentua a precariedade da formação, que incidirá sobre a qualidade 

do ensino. 

É difícil crer que um curso com 3.200 horas possa formar professores 
para três funções que têm, cada uma, sua especificidade: a docência, a 
gestão, a pesquisa, ou formar, ao mesmo tempo, bons professores e 
bons especialistas, com tantas responsabilidades profissionais a 
esperar tanto do professor como do especialista. Insistir nisso 
significa implantar um currículo inchado, fragmentado, aligeirado, 
levando ao empobrecimento da formação profissional. Para se atingir 
qualidade da formação, ou se forma bem um professor ou se forma 
bem um especialista, devendo prever-se, portanto, dois percursos 
curriculares articulados entre si, porém distintos (LIBÂNEO, 2006, p. 
19). 

De acordo com o exposto, o Curso de Licenciatura em Pedagogia tem 

atravessado momentos de crises e tensões, consequentemente, vem assumindo a 

formação de cunho generalista, com vistas à formação do profissional para atender a 

várias modalidades de ensino. 

   3.4- Formação de professores para o ensino de Ciências nos anos iniciais 

 Muitas discussões têm sido feitas em torno da formação de professores de 

Ciências, tendo em vista as exigências da sociedade atual, na qual o saber científico 

deve ser democraticamente acessível, com finalidades de inclusão e não de exclusão 

social.  

Nesse contexto, é exigido um novo perfil docente, pois “o ensino deixa de ser 

visto pela lógica da racionalidade técnica e incorpora a dimensão do conhecimento 

construído e assumido responsavelmente a partir de uma prática crítico-reflexiva” 

(FREITAS; VILLANI, 2002, p. 2). 

Partindo da análise da conjuntura atual, Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2007) apontam que embora tenham aumentado de forma expressiva as pesquisas em 
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ensino de Ciências, pouco tem sido o impacto dos resultados na sala de aula e na 

prática docente, visto que os novos conhecimentos produzidos na área não são 

enfocados na formação inicial dos professores de Ciências. Os autores asseveram que 

urge a necessidade de democratizar os conhecimentos científicos, tornando-os 

acessível a todas as classes e grupos sociais, porém com práticas docentes 

diferenciadas.  

O desafio de pôr o saber científico ao alcance de um público escolar 
em escala sem precedentes- público representado, pela primeira vez 
em nossa história, por todos os segmentos sociais e com maioria 
expressiva oriundas das classes e culturas que até então não 
frequentaram a escola, salvo exceções - não pode ser enfrentado com 
as mesmas práticas docentes das décadas anteriores ou da escola de 
poucos e para poucos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 
2007; p. 33). 

As pesquisas que tratam da formação dos professores de Ciências para os anos 

iniciais, particularmente, denunciam os limites que se interpõem entre a mesma e as 

exigências e especificidades para o ensino de conteúdos científicos nessa etapa de 

escolaridade. Conforme Schwartzman e Christophe (2009) a formação científica para 

os professores polivalentes dos anos iniciais é bastante limitada. Os autores 

argumentam que estes profissionais carecem conhecer com certo nível de 

consistência, os conteúdos científicos e ter formação pedagógica que sustente a 

prática pedagógica com as crianças visto que há “pouca familiaridade dos 

professores com a ciência” (SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE, 2009, p. 32). 

Corroboram essa constatação Weissmann (1998), Longhini (2008), Ovigli e Bertucci 

(2009) quando afirmam que um dos principais entraves no ensino de Ciências dos 

anos iniciais é a falta de domínio dos conteúdos científicos pelos professores. 

Diante das novas demandas, as responsabilidades dos professores de Ciências 

são ampliadas exigindo-se destes, capacidades diversas no ensino e aprendizagem. 

Por meio de uma revisão de literatura nacional e internacional sobre a questão, Silva, 

Carvalho e Munford (2009, s.p), destacam que é incumbido a esse profissional, a 

responsabilidade de formar pessoas. Além disso, deve “desenvolver a capacidade de 

ensinar os estudantes a pensar e agir como na comunidade científica”, auxiliando-os 

a compreenderem os interesses ideológicos e socioeconômicos que envolvem a 

pesquisa científica; “desenvolver competências comunicativas e pensamento crítico 
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que contribuem para estimular a cidadania, possibilitando aos estudantes conhecer a 

sociedade em que vivem e capacitando-os para transformá-la”, o que requer uma 

postura crítica do professor; “favorecer a alfabetização científica para que os 

estudantes falem e escrevam a linguagem da ciência” e “possibilitar a enculturação 

acerca da cultura científica” para que os estudantes sejam capazes de reproduzir os 

processos da comunidade científica, tais como: levantamento de hipóteses, 

observação, investigação e busca de soluções. 

A literatura da área não explicita as habilidades exigidas para a formação dos 

professores de Ciências dos anos iniciais, no entanto, traçamos as necessidades 

formativas para atuação do pedagogo no ensino de Ciências com base nas 

recomendações de Carvalho e Gil-Pérez (2003) e nas críticas apresentadas pelas 

pesquisas que tratam da formação dos professores de Ciências dos anos iniciais. 

Desse modo, faz-se necessário na formação dos professores de Ciências dos 

anos iniciais, a observação de alguns requisitos, como: conhecer a matéria ensinada, 

que inclui ter conhecimentos relativos à história das Ciências, para que perceba que 

os conhecimentos científicos são construídos sob dificuldades e obstáculos, não se 

constituindo em verdades arbitrárias; buscar conhecimentos sobre a ciência e 

produções recentes; estar ciente das interações entre ciência-tecnologia-sociedade, 

reconhecendo que a ciência tem função social (CARVALHO; GIL- PÉREZ, 2003). 

Bastos e Nardi (2008, p. 16) afirmam que a falta de conhecimento da matéria 

ensinada “é um fator de inúmeras dificuldades no trabalho de planejamento e 

condução das aulas”, por isso defendemos que o licenciando deve ter domínio 

consistente dos conteúdos científicos, pois é a base para o desenvolvimento das 

aulas. 

Pesquisas (GUISASOLA; MORENTIN, 2007; GARCÍA-RUIZ; SÁNCHEZ, 

2008; LACUEVA, 2010; RODRIGUES; VIEIRA, 2012;) revelam que as concepções 

distorcidas dos professores dessa etapa podem exercer grande influência na prática 

pedagógica e deste modo, comprometer os resultados da aprendizagem das crianças, 

bem como concorrer para que adquiram visões distorcidas de ciência e tecnologia e 

de suas implicações na e para a sociedade. Segundo Guisasola e Morentin (2007)  
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A natureza da ciência, em geral, compreende aspectos de diferentes 
áreas como a História, a Sociologia e a Filosofia da ciência com o 
objetivo de explorar o que é a ciência, como trabalham os cientistas 
como grupo social e como a própria sociedade se enfrenta e reage aos 
problemas derivados da ciência (p. 247).  

Julgamos de extrema pertinência que o licenciando tenha conhecimento sobre 

a natureza da ciência, visto que o professor em formação necessita conhecer as 

especificidades da área científica, entendendo que a ciência é produção histórica, 

humana e situada em determinado contexto político e socioeconômico. 

 Além disso, é necessário conhecer e questionar o pensamento docente 

espontâneo, indagando visões simplistas de ciência e concepções do senso comum 

acerca do ensino e aprendizagem desta área; adquirir conhecimentos teóricos sobre a 

aprendizagem e aprendizagem de Ciências, para que seja possibilitado o 

desenvolvimento de ações que permitam aos alunos a construção efetiva do 

conhecimento científico em sala de aula; analisar de forma crítica a concepção 

tradicional de ensino, a fim de levantar seus limites e influências na prática 

pedagógica, buscando uma crítica fundamentada aos materiais didáticos produzidos 

sob sua orientação (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2003).  

Carvalho e Gil-Pérez (2003) destacam ainda a importância de saber preparar 

atividades que promovam a aprendizagem, lançando mão da diversidade de 

métodos e formas de abordagem do conteúdo em sala de aula, respeitando o 

contexto e conhecimentos que os alunos possuem, pois é imprescindível que durante 

a formação o licenciando conheça a diversidade metodológica para o ensino de 

Ciências dos anos iniciais, que inclui: aulas de campo, excursões, visitas a museus, 

observação e experimentação; saber dirigir a ação dos alunos, garantindo a 

organização de estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem; saber avaliar a 

fim de que a avaliação seja instrumento de pesquisa e reformulações do trabalho 

pedagógico, não se resumindo à verificação e julgamento dos produtos da 

aprendizagem; e associar ensino e pesquisa didática, utilizando esta como ferramenta 

de potencialização do trabalho. 

Somamos a essas habilidades formativas, a necessidade de promover durante 

a formação para o ensino de Ciências dos anos iniciais: a preparação de aulas que 

agreguem teoria e prática; capacidade de realização de atividades experimentais, 
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pois são importantes para familiarizar as crianças com os processos de construção do 

conhecimento científico, além disso, geram motivação na aprendizagem, o que as 

torna viáveis no ensino de Ciências dos anos iniciais; saber utilizar ambientes 

naturais no desenvolvimento dos conteúdos, visto que as aulas de Ciências podem 

ser bastante proveitosas quando realizadas nesses locais; saber analisar criticamente e 

escolher os livros didáticos, haja vista que muitos livros de Ciências para os anos 

iniciais apresentam erros na apresentação dos conteúdos (MEGID NETO; 

FRACALANZA, 2003). Para evitar a adoção de materiais com conteúdos distorcidos, 

o licenciando deve ter capacidade de análise crítica e escolha criteriosa dos livros 

didáticos e outros materiais impressos, como: paradidáticos, módulos, textos, etc. 

E por fim, é fundamental que o licenciando conheça as novas propostas de 

ensino de Ciências e aprenda a contextualizar os conhecimentos científicos, 

compreendendo que a ciência está intimamente relacionada com a tecnologia, a 

sociedade e o ambiente, desse modo, o ensino necessariamente deve contemplar o 

cotidiano e situações problemáticas do contexto dos alunos, o que favorece a 

formação de sujeitos críticos, autônomos e participativos. 

Para que as recomendações acima sejam incorporadas pelos professores em 

formação, devem ser oportunizados momentos durante o curso para que os futuros 

professores atuem na estruturação e aplicação de propostas didático-pedagógicas em 

salas de aulas dos anos iniciais, visto ser essa uma das maneiras de articulação entre 

os conhecimentos teóricos e práticos. Julgamos que ações como essas, são de extrema 

proeminência para que os professores dos anos iniciais adquiram uma visão ampla 

sobre alguns aspectos que regem o ensino e a aprendizagem de Ciências Naturais.  

Lacueva (2010, p. 314) critica a desarticulação entre a teoria e a prática nas 

universidades, no que se refere à formação inicial dos professores responsáveis por 

ministrar aulas de Ciências nos anos iniciais. Segundo a autora, os professores em 

formação “recebem uma teoria recortada, distanciada da prática real, e que conduz a 

prescrições vagas e pouco fecundas (quando há)”, fazendo que o docente em 

formação conceba a teoria como algo ligado essencialmente ao mundo acadêmico, 

sem conexões com a realidade das instituições escolares “e de pouco valor para a 

ação cotidiana”. Para fugir a esse equívoco, a autora sugere que deve haver uma 
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articulação contínua entre a teoria e a prática, de “uma teoria menos fechada em 

conhecimentos especulativos ou de laboratório e de uma prática mais reflexiva e 

criativa”, por meio do estabelecimento de vínculos entre a academia e as escolas 

básicas. 

Baseando-se numa proposta de reestruturação da disciplina “Metodologia do 

Ensino das Ciências Naturais e da Educação para a Saúde”, de um curso de formação 

para professores da Educação Infantil e Fundamental I, em uma universidade 

venezuelana, Lacueva (2010), desenvolveu um estudo com o objetivo de: criar uma 

proposta de trabalho para os anos iniciais, aplicar e acompanhar o desenvolvimento 

e a evolução da disciplina supracitada na formação dos professores do quarto ano. A 

disciplina é ofertada no quarto ano, quando é também realizada a quarta e última 

Prática de Estágio, que ocorre nos anos iniciais.  

No decurso da disciplina, com base nas atividades propostas, Lacueva (2010) 

investigou: a interação teoria-prática; a reflexão crítica sobre a prática profissional e a 

relação afetiva com a ciência-tecnologia pelos discentes. A autora salienta que na 

instituição onde se efetivou a pesquisa, não há disciplinas que abordem conteúdos 

científicos e tecnológicos, sendo a disciplina mencionada a única via específica de 

formação para o ensino de Ciências, na qual não existe tempo para abordagem de 

conteúdos científicos e tecnológicos. 

Quanto aos resultados da pesquisa, Lacueva (2010) observou que durante a 

disciplina: os professores em formação puderam articular a teoria e prática na 

formação e na prática de ensino de Ciências, por conta das leituras e discussões dos 

textos propostos (pois consistiam em relatos de experiência, estudos de caso em 

ensino de Ciências), da elaboração de textos individuais, além disso, os discentes 

formularam, aplicaram, refletiram e discutiram sobre as atividades didático-

pedagógicas desenvolvidas. Além disso, houve estímulo e a efetivação da reflexão e 

investigação crítica dos discentes sobre a prática e o despertamento do interesse dos 

discentes pela área de ciência e tecnologia, provocado pelas ações propostas na 

disciplina.  

Lacueva (2010) acredita que a criação de propostas para a promoção do 

contato dos discentes com a realidade educacional e a reflexão crítica e conjunta 
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sobre as ações desenvolvidas, seja o caminho mais promissor para formação docente 

de professores de Ciências dos anos iniciais.  

 Enfatizamos que a formação de professores para ministrar aulas de conteúdos 

científicos para as crianças, tem se constituído em um grande desafio, pois ante a 

gama de habilidades requeridas, existe a necessidade de criação de tempos e espaços 

na licenciatura em Pedagogia que possibilite o atendimento à formação que atenda 

aos reclames das novas propostas de ensino de Ciências para os anos iniciais.  

Diante das críticas ao curso de licenciatura em Pedagogia, as quais apontam as 

limitações para atender a formação para o ensino de Ciências, os pesquisadores da 

Academia Brasileira de Ciências (2008) levantaram uma estratégia de resolução 

radicalizada, defendendo que a atribuição da formação para o ensino nos anos 

iniciais deva ser delegada ao Curso Normal Superior, pois julga-se que este possa 

fornecer uma formação adequada para ensinar Ciências às crianças, visto que foi 

inspirado nos antigos Cursos Normais de nível Médio, os quais agregavam no 

currículo, as disciplinas pedagógicas do magistério e as disciplinas específicas das 

diferentes áreas.  

A formação do professor das séries iniciais, que era feita 
anteriormente nos cursos normais de nível médio, hoje é dada nos 
cursos de pedagogia, nos quais geralmente não são abordadas as 
disciplinas que são ministradas na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental, nem ciências. É necessário garantir a 
formação adequada do professor de ensino fundamental ciclo I 
conforme previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da educação, através 
dos cursos normais superiores (ACADEMIA BRASILEIRA DE 
CIÊNCIAS, 2008, p. 24). 

Seria a retirada da habilitação para o ensino nos anos iniciais do curso de 

licenciatura em Pedagogia, uma solução plausível para resolver os problemas 

envolvidos na formação dos professores de Ciências dos anos iniciais? Certamente 

que é inócua a defesa de tal postura, pois existe a possibilidade de levantar 

estratégias que melhor aproprie o curso às especificidades do ensino nessa disciplina 

do currículo da Escola Básica, a exemplo da proposta de Lacueva (2010).  

Com base na análise das críticas apresentadas, podemos perceber que a 

ausência de formação sólida nos conteúdos científicos é apontada como a questão 

crucial e, portanto, a resolução da questão requer análises mais acuradas, para que 
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não se difunda que os problemas envolvendo a formação do pedagogo para o ensino 

de Ciências são irremediáveis.  

As disciplinas de Metodologia de ensino de Ciências constituem a forma mais 

específica no curso de licenciatura em Pedagogia, para habilitar o licenciando a 

ministrar aulas de Ciências Naturais nos anos iniciais. Ovigli e Bertucci (2009) 

investigaram a formação do pedagogo para o ensino de Ciências em onze cursos de 

cinco instituições paulistas e constaram que geralmente a disciplina é ofertada a 

partir do 5º período do curso, o qual pode durar entre quatro a cinco anos, em uma 

instituição ela é oferecida no primeiro ano do curso. Apenas duas instituições 

oferecem a disciplina em dois semestres: o primeiro centra-se na abordagem dos 

conteúdos específicos de Ciências Naturais e o segundo é dedicado à metodologia de 

ensino.  Os autores observaram que em apenas uma instituição a disciplina é 

oferecida por um Departamento de Educação em colaboração com os departamentos 

de Química, Física e Biologia. Na ementa dessa instituição são contemplados temas 

das três áreas. No entanto, as outras instituições focam unicamente nos conteúdos da 

Biologia.  

As temáticas que constam na quase totalidade das ementas (nove a onze) são: 

Ensino de Ciências: panorama das abordagens teóricas e pesquisas da área; 

Referenciais Curriculares Nacionais e regionais para o ensino de Ciências na 

educação infantil e ensino fundamental; Planejamento de atividades e definição de 

objetivos e Recursos Didáticos no Ensino de Ciências: livros didáticos, materiais 

audiovisuais e computadores. As temáticas que são menos contempladas nas 

ementas, existindo em apenas algumas são: Os conteúdos de ensino de Ciências; 

Atividades Práticas e Experimentação; Avaliação no Ensino de Ciências. Na maioria 

das instituições, conforme análise dos autores, o enfoque é muito acentuado na 

metodologia em detrimento dos conteúdos, já poucas instituições invertem essa 

lógica (OVIGLI; BERTUCCI, 2009). 

Apesar da necessidade de tratamento dos conteúdos específicos, os autores 

perceberam que quando constam nas ementas, as instituições não oferecem uma 

formação consistente na questão, pois a carga horária da disciplina não é suficiente 
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para dar conta do cabedal de temáticas que se propõe. Isso ocorre corriqueiramente, 

porque,  

Hoje, os cursos superiores de pedagogia supõem que os futuros 
professores já cheguem à universidade tendo adquirido estes 
conhecimentos, no ensino médio, uma suposição geralmente falsa, 
dada a precariedade geral da educação secundária... 
(SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE, 2009, p. 32). 

A formação no curso de licenciatura em Pedagogia não fornece bases 

consistentes para que o futuro professor realize atividades práticas e experimentação 

em sala de aula. Ramos e Rosa (2008) investigaram os fatores intrínsecos e extrínsecos 

que dificultam a realização de atividades experimentais por quarenta e sete (47) 

professores dos anos iniciais de uma escola pública de Mato Grosso do Sul e 

constataram que a maioria das professoras relacionou a formação inicial com a não 

realização de experimentos em sala de aula. Dentre o total das entrevistadas,  

mais da metade acredita que a boa formação do professor está 
diretamente relacionada com a aplicação de atividades experimentais. 
Esta questão ficou bastante evidente, porque as professoras deram a 
entender que a precária formação que têm hoje se deve ao fato de que 
elas não tiveram contato com atividades experimentais durante sua 
formação. Também deixaram claro que essa situação que vivenciaram 
no passado tem influenciado bastante a sua prática cotidiana em sala 
de aula (RAMOS; ROSA, 2008, p. 314).  

As atividades experimentais podem se converter em estratégias 

potencializadoras do ensino de Ciências dos anos iniciais, desde que sejam 

oportunizados momentos de relação teoria e prática, indagação, investigação e 

levantamento de hipóteses (FREITAS; ZANON, 2007; SCHWARTZMAN; 

CHRISTOPHE, 2009), e por isso, o curso de licenciatura em Pedagogia deve 

convergir para que a formação atribua espaços à abordagem dessas atividades. 

Ante aos resultados de pesquisas aqui apresentadas, asseveramos que a 

implementação de mudanças necessárias na formação inicial de professores de 

Ciências dos anos iniciais constitui um desafio, todavia poderá ser possibilitada por 

meio de esforços contínuos dos professores formadores nas instituições de ensino 

superior, quando possibilitam aos professores em formação o contato com os novos 

conhecimentos gerados pelas pesquisas nacionais e internacionais. Desse modo, os 

cursos de formação deveriam ser espaços para disseminar as produções mais 
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recentes da área de ensino, a fim de que “se torne objeto de estudo e discussão no 

currículo dos cursos” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007, p. 41). 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

Conforme Marconi e Lakatos (2008, p.16), pesquisa é um “procedimento 

reflexivo sistemático, controlado, crítico”, que oportuniza ao investigador levantar 

novos fatos, dados e conhecimentos.   

Com base nesse entendimento, esta pesquisa foi fundamentada na abordagem 

qualitativa. Bogdan e Biklen (1997) afirmam que esse termo é genérico e agrega várias 

estratégias de investigação científica, mas que têm características semelhantes. Na 

abordagem qualitativa, as questões da pesquisa não se sustentam na construção de 

variáveis, pois tem a finalidade de investigação dos fenômenos em sua totalidade, 

complexidade e contexto natural.  

A pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1997) apresenta as seguintes 

características: 

- O ambiente natural é a principal fonte de dados, sendo o pesquisador o 

principal instrumento da pesquisa; 

- A investigação qualitativa é essencialmente descritiva; 

- Há uma preocupação maior com o processo do que com o produto da 

pesquisa; 

- Os dados são analisados indutivamente; 

- O pesquisador valoriza os significados que as pessoas atribuem às suas 

experiências de vida.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1997, p. 51) “o processo de condução da 

investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os 

respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por aqueles de uma forma 

neutra”. Ou seja, nessa abordagem de pesquisa, é atribuída grande importância aos 

contextos de vivências e aos “sentidos que as pessoas dão às suas vidas” (BOGDAN, 

BIKLEN, 1997, p. 50).  

González Rey (2005) define a pesquisa qualitativa enquanto uma perspectiva 

epistemológica e discute as implicações teóricas e epistemológicas da mesma nas 

ciências sociais, definindo alguns pressupostos que a embasam.  



 

 

69 

Conforme o autor supracitado, a epistemologia qualitativa defende o caráter 

construtivo e interpretativo do conhecimento: o que implica reconhecer “o conhecimento 

como produção e não como apropriação linear de uma realidade que se nos 

apresenta” (p. 05). Nesse sentido, o conhecimento é concebido como produção 

humana e não como algo pronto, que se deva descobrir por meio de categorias 

universais.  

O conhecimento é um processo de construção que encontra sua 
legitimidade na capacidade de produzir, permanentemente, novas 
construções no curso da confrontação do pensamento do pesquisador 
com a multiplicidade de eventos empíricos, coexistentes no processo 
investigativo (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 07). 

Na epistemologia qualitativa há a legitimação do singular como instância de 

produção do conhecimento científico, o que implica na valorização do conhecimento 

teórico produzido na pesquisa, visto que este resulta de um “processo construtivo-

interpretativo” do pesquisador (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 10).  

Vale ressaltar que para o autor citado, o teórico é entendido como: 

a construção permanente de modelos de inteligibilidade que lhe 
dêem consistência a um campo ou um problema na construção do 
conhecimento, ou seja, o teórico não se reduz a teorias que constituem 
fontes de saber preexistentes em relação ao processo de pesquisa, mas 
concerne, muito particularmente, aos processos de construção 
intelectual que acompanha a pesquisa (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 
10). 

A legitimidade da pesquisa não se fundamenta em critérios empíricos ou 

verificacionistas, mas, nas novas ideias construídas de um caso singular (questão da 

pesquisa). Desse modo, o exercício intelectual que envolve a pesquisa conduz para 

uma produção teórica que resulta “da atividade pensante e construtiva do 

pesquisador” (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 11). 

 Na epistemologia qualitativa, a pesquisa é compreendida como um processo de 

comunicação, um processo dialógico: a comunicação é de suma importância no 

desenvolvimento da pesquisa, pois permite “conhecer as configurações e os 

processos de sentido subjetivo que caracterizam os sujeitos individuais e que 

permitem conhecer o modo como as diversas condições objetivas da vida social 

afetam o homem” (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 13). 
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Além dessas três características ou implicações teóricas e epistemológicas, 

González Rey (2005) destaca a importância da subjetividade na pesquisa qualitativa. 

A subjetividade é compreendida aqui como “um sistema complexo capaz de 

expressar através dos sentidos subjetivos a diversidade de aspectos objetivos da vida 

social que concorrem em sua formação” (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 19). O autor 

observa que os sujeitos constroem uma subjetividade individual e social, a qual está 

atrelada aos diferentes contextos e espaços em que vivem as pessoas.   

A subjetividade social apresenta-se nas representações sociais, nos 
mitos, nas crenças, na moral, na sexualidade, nos diferentes espaços 
em que vivemos, etc. e está atravessada pelos discursos e produções 
de sentido que configuram sua organização subjetiva (GONZÁLEZ 
REY, 2005, p. 24).   

Considerando as bases da abordagem qualitativa explicitadas por Bogdan e 

Biklen (1997) e suas implicações teóricas e epistemológicas postuladas por González 

Rey (2005) justificamos nossa opção pela mesma, pois permite analisar o processo de 

formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié/BA, para o ensino de Ciências nos 

anos iniciais, tendo em vista as concepções de ensino de Ciências dos licenciandos, o 

que implica considerar os sentidos que os discentes do VIII semestre do curso de 

licenciatura em Pedagogia atribuem às suas vivências durante o processo formativo. 

Ademais, nesta pesquisa, os sentidos subjetivos da pesquisadora serão considerados na 

análise e interpretação dos dados, uma vez que não é possível neutralidade em 

pesquisa qualitativa já que a produção teórica é proveniente dos “processos de 

construção e de interpretação do pesquisador” (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 25), o qual 

atribui sentidos e constrói novos conhecimentos durante a realização da pesquisa.   

Reconhecendo a dinamicidade da realidade e que não é possível negar a 

historicidade de um fenômeno, esta pesquisa fundamentou-se nos pressupostos da 

teoria crítica, para levantamento da compreensão da formação do pedagogo na 

UESB, campus de Jequié, para o ensino de Ciências nos anos iniciais. Justificamos a 

opção por esses referenciais por fornecerem bases para o entendimento da formação 

do pedagogo como uma práxis emancipatória e pela possibilidade de explicitação 

das concepções de ciência e ensino de Ciências nos anos iniciais, construídas pelos 

licenciandos do VIII semestre do curso de licenciatura em Pedagogia.  
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4.1- Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na cidade de Jequié/BA, que fica a localizada no 

Sudoeste baiano, a 360 km de Salvador. O município é banhado pelo Rio de Contas, 

mas também é cortado pelos rios Jequiezinho, Preto do Costa e Preto do Criciúma 

(ARAÚJO, 1997). A Barragem de Pedra, que fica localizada a 18 Km do município, é a 

sua principal fonte hidrográfica, pois “oferece condições de irrigação para uma 

extensa área destinada à implementação de núcleos agrícolas, facilita o criatório de 

peixes, propiciando ainda outros benefícios” (ARAÚJO, 1997, p. 27).  

O município encontra-se na zona de transição entre a caatinga e a zona da 

mata, sendo que parte do seu território situa-se no polígono das secas (ARAÚJO, 

1997).  A altitude média é de 200 metros acima do mar, apresentando temperaturas 

elevadas na maior parte do ano, onde predomina o clima semiárido.  De acordo com 

o levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no Censo de 

2010, a população jequieense está estimada em 151,895 habitantes e a área territorial 

do município é de 3.227,343 Km2 (IBGE, 2010). Segundo Araújo (1997, p. 32), “Jequié 

se transformou num ponto de convergência natural de estradas”, porque o município 

é atravessado por várias rodovias, o que favorece o desenvolvimento da economia na 

microrregião. As atividades econômicas estão concentradas no comércio, indústria e 

agropecuária com a criação de bovinos e caprinos. Nos arredores do município e nos 

distritos, são cultivados vários produtos agrícolas: cacau, café, legumes, verduras e 

hortaliças. São desenvolvidas outras atividades, como a piscicultura e a apicultura.  

O ambiente da pesquisa no contexto apresentado foi a Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia, instituição de ensino superior de grande destaque na 

microrregião sudoeste, pois representa o principal lócus de formação dos 

profissionais nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde 

e Ciências Exatas. 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia foi criada em 1980 e tem 

estrutura multicampi. Seu surgimento é decorrente da política de interiorização do 

Ensino Superior, do Plano Integral de Educação do Governo do Estado, de 1969, que 

resultou na instalação das Faculdades de Formação de Professores nos municípios de 

Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana e Alagoinhas (UESB, 2012). Sua sede 
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situa-se na cidade de Vitória da Conquista, os outros campus estão situados em Jequié 

e Itapetinga. Em 32 anos de existência, a UESB implantou vários cursos de 

licenciatura, dentre os quais destacamos a criação do curso de Pedagogia nos 

municípios de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga em 1997. O curso tem um 

papel de grande importância na formação de pedagogos habilitados para o ensino na 

educação infantil e nos anos iniciais, bem como para a gestão escolar. No município 

de Jequié, especificamente, o curso foi criado num momento histórico em que havia 

acentuada carência de profissionais qualificados e habilitados para o ensino nos 

primeiros anos, educação de jovens e adultos e gestão escolar (UESB, 1997).  

O curso de licenciatura em Pedagogia atende à microrregião de Jequié, 

atraindo discentes de diversos municípios: Jaguaquara, Maracás, Ipiaú, Barra do 

Rocha, Ubatã, Aiquara, Jitaúna, Ibirataia e Apuarema. O curso tem duração de 

quatro anos, dividindo-se em oito semestres acadêmicos e oferta 80 vagas anuais, 

sendo 40 para vagas para o I período letivo e 40 para o II período letivo para os 

turnos matutino e noturno. Desde sua criação até o ano de 2012, formou onze turmas 

no turno matutino, com 329 egressos e 10 turmas no turno noturno, com 330 

egressos, totalizando em 659 profissionais formados.  

4.2- Constituição dos dados 

Na abordagem qualitativa a escolha dos instrumentos deve ser criteriosa a fim 

de que o desenvolvimento e conclusão da pesquisa sejam exitosos. Desse modo, os 

dados desta pesquisa foram coletados por meio de documentos e entrevistas. 

Pretendemos por meio dos documentos identificar as bases epistemológicas que 

amparam a formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié para ao ensino de 

Ciências nos anos iniciais, e para tal, utilizamos documentos referentes ao curso de 

licenciatura em Pedagogia, os quais serão citados abaixo. A utilização de entrevistas 

teve por intuito levantar as concepções dos licenciandos do VIII semestre de 

licenciatura em Pedagogia sobre ciência e ensino de Ciências.  

De acordo com Lüdke e André (1986) a análise documental na década de 1980 

era pouco explorada nas pesquisas em educação. Segundo as autoras;  

a análise documental  pode se constituir numa técnica valiosa de 
abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 
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informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 
novos de um tema ou problema (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.38). 

Caulley (1981 apud LÜDKE; ANDRÉ 1986) afirma que essa técnica tenciona 

levantar informações nos documentos, com base nas questões ou hipóteses que 

interessam ao pesquisador. 

Apresentamos com base em Guba e Lincoln (1981 apud LÜDKE; ANDRÉ 1986) 

algumas vantagens da análise documental: os documentos são fontes estáveis e ricas, 

pois resistem ao tempo; nos documentos podem ser extraídas informações que 

podem fundamentar declarações do pesquisador; os documentos fornecem 

informações contextualizadas e não implicam custos altos.  

Dada a importância e validade das fontes documentais, foram utilizados os 

seguintes documentos nesta pesquisa: Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia, do qual 

apresentamos a estrutura (Anexo A), ementa da disciplina Metodologia do Ensino 

Fundamental de Ciências (Anexo B), Fluxograma do curso Pedagogia (Anexo D) que 

foram obtidos no Colegiado do curso de Pedagogia e no Departamento de Ciências 

Humanas e Letras. 

A utilização da entrevista como meio de construção de dados, justifica-se pela 

validade dessa técnica na abordagem qualitativa e pela possibilidade de obtenção de 

informações acerca dos sujeitos e do objeto da pesquisa, de forma interativa, pois o 

entrevistado pode discorrer livremente sobre as questões ou temas propostos com 

base em suas experiências e conhecimentos. Lüdke e André (1986) afirmam que a 

entrevista é um dos instrumentos fundamentais de coleta de dados na abordagem 

qualitativa, por permitir “a captação imediata e corrente da informação desejada” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34).  

A entrevista nesta pesquisa serviu para aprofundamento de pontos analisados 

nos documentos, pois tencionou levantar as concepções dos licenciandos do VIII 

semestre de Pedagogia sobre ciência e ensino de Ciências nos anos iniciais, dentre 

outras informações relevantes para a pesquisa.  

Tendo em vista as intenções explicitadas acima, realizamos entrevistas 

semiestruturadas com 10 discentes do VIII semestre do curso de Licenciatura em 

Pedagogia. Entrevistamos também a docente da disciplina Conteúdos e Métodos do 
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Ensino Fundamental de Ciências, a fim de estabelecer um diálogo com as informações 

coletadas nas entrevistas com as discentes e assim, complementar as informações 

quanto à formação para o ensino de Ciências na disciplina.  

Thiollent (1987) define a entrevista semiestruturada como sendo aquela 

aplicada a partir de um pequeno número de perguntas abertas. Esse tipo de 

entrevista é recomendado nas pesquisas sociais, principalmente em educação, pois 

“os informantes são mais abordáveis através de um instrumento mais flexível” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). As entrevistas foram coletadas em duas turmas do 

turno matutino, em diferentes períodos acadêmicos: 2012.1 e 2012.2, no ano de 2012. 

No primeiro período acadêmico de 2012, coletamos seis entrevistas entre os meses de 

julho a setembro e no segundo período, realizamos mais quatro, no mês de 

novembro, em horários previamente marcados. O tempo das entrevistas variou entre 

7 a 20 minutos.  

Optamos pelo VIII semestre por ser o último semestre do curso, de maneira 

que os entrevistados já teriam vivenciado grande parte do curso, inclusive a 

disciplina Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental de Ciências. 

Entrevistamos dez discentes do sexo feminino, pertencentes ao VIII período 

acadêmico do curso de licenciatura em Pedagogia da UESB, campus de Jequié, as 

quais identificamos por nomes fictícios com o intuito de preservar a identidade das 

mesmas. Assim, as denominados de: Celi, Rosa, Juli, Nara, Lana, Nina, Tânia, Lícia, 

Mary e Suse. 

Das dez discentes entrevistadas nove residem no município de Jequié/BA e 

uma reside no município de Jitaúna/BA. As depoentes tem idade entre 22 anos 

(Celi), 23 anos (Lícia e Suse), 24 anos (Rosa, Juli, Lana e Tânia), 25 anos (Nina), 26 

anos (Nara) e 31 anos (Mary). 

A entrevista semiestruturada para as discentes do VIII semestre acadêmico foi 

composta de seis questões, as quais apresentaremos abaixo com a explicitação das 

intenções de cada uma para a análise de dados.  
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4.3- Questões da entrevista para discentes 

Ressaltamos que as perguntas da entrevista foram elaboradas com vistas a 

responder as questões da pesquisa, com base nos objetivos estabelecidos. 

Questão 1) Como avalia o curso que você está concluindo?  

Esta questão teve por finalidade apreender a visão geral das entrevistadas em 

relação ao curso, enfocando as possibilidades e as limitações do mesmo, os pontos 

positivos e negativos. 

Questão 2)  O que você entende por educação. O que é educação para você?  

O fato de a pesquisa ser realizada num curso de formação docente, nos fez 

elaborar essa questão com o intuito de perceber o entendimento das entrevistadas 

sobre educação, para que possamos analisar as concepções de educação construídas 

durante o curso.  

Questão 3) E para o ensino de Ciências, especificamente, você acha que o curso lhe 

deu uma formação adequada? 

Nesta questão, direcionamos o foco das entrevistadas à formação para o 

ensino de Ciências nos anos iniciais no curso de licenciatura em Pedagogia da UESB, 

campus de Jequié. Objetivamos que as entrevistadas relatassem como se deu a 

formação para ministrar aulas de Ciências e quais as contribuições do curso para o 

desenvolvimento dessa ação. 

Questão 4) O que um pedagogo precisa saber e saber fazer para ensinar Ciências 

para as crianças das séries iniciais? 

Para ministrar aulas de Ciências, são exigidas algumas capacidades e 

conhecimentos específicos, nesse sentido, intentamos levantar, segundo as 

entrevistadas os saberes teóricos e práticos necessários para o ensino da área nos 

anos iniciais.  

Questão 5) Para você, o que é ciência? 

Com essa questão, pretendemos analisar à luz do referencial habermasiano, as 

concepções de ciência das discentes entrevistadas, visto que a compreensão da 

natureza da ciência interfere no desenvolvimento da prática pedagógica no ensino de 

Ciências. 
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Questão 6) Numa situação ideal, como acha que deveria ser o ensino de Ciências nas 

escolas e como deveria ser a formação do pedagogo para ensinar Ciências nas séries 

iniciais? 

Embora reconheçamos que o referencial adotado para esse trabalho de 

pesquisa não admite conjecturas sobre uma realidade inexistente, foi necessário 

formularmos essa questão para percebermos as concepções de ensino de Ciências das 

entrevistadas. A idealização do mundo, na questão, permitiria relatos mais amplos 

no que tange às condições necessárias, métodos e prática profissional no ensino de 

Ciências dos anos iniciais. 

4.4- Os sujeitos da pesquisa 

Compõe o conjunto dos sujeitos da pesquisa 10 discentes do sexo feminino do 

VIII semestre acadêmico do curso de licenciatura em Pedagogia da UESB, campus de 

Jequié, que foram selecionadas observando os seguintes critérios: ter disponibilidade 

em participar da pesquisa e estar cursando o VIII semestre acadêmico do curso. Foi 

realizada entrevista à docente da disciplina Conteúdos e Metodologia do Ensino 

Fundamental de Ciências. Os depoentes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e Termo de Autorização de uso de Depoimentos, visto que o projeto da 

pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa, aprovado 

conforme nº do Parecer 13368 e subsequentemente foi cadastrado na Plataforma 

Brasil, sob o número de cadastro 01932312.2.0000.0055. 

Das discentes entrevistadas, seis ingressaram na turma 2008, que foi a única 

admitida no ano, por causa das greves e suas complicações na estruturação dos 

semestres. Esta turma formou 24 discentes, 03 são do sexo masculino e 21 do sexo 

feminino, com faixa etária entre 22 a 32 anos. Quanto ao município de residência, 21 

são de Jequié; apenas 01 reside em Barra do Rocha e 02 são de Jitaúna. 

 Quatro entrevistadas ingressaram na turma 2009.1. Neste ano foram 

admitidas duas turmas: uma no primeiro período e outra no segundo período 

acadêmico. Esta turma possui 20 discentes, dos quais 02 são do sexo masculino e 18 

do sexo feminino. A faixa etária varia de 21 a 35 anos, sendo que 17 residem em 
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Jequié, 02 em Maracás e 01 Ibirataia. Esta turma finaliza as atividades em abril/2013, 

quando estará preparada para a colação de grau. 

4.4.1- Caracterização dos sujeitos da pesquisa  

Descreveremos sucintamente o perfil de cada pessoa entrevistada, as quais 

serão apresentadas com nomes fictícios a fim de preservar a identidade das mesmas. 

CELI: Reside em Jequié/BA, 22 anos de idade, tem dois anos de experiência em 

ensino na Educação Infantil. Concluiu o curso de licenciatura em Pedagogia em 

outubro/2012. 

ROSA: Reside em Jitaúna/BA, 24 anos, tem quatro anos de experiência em ensino, 

no Ensino Médio, com a EJA (Educação de Jovens e Adultos) e no Ensino 

Fundamental I: anos iniciais, como bolsista do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência). Concluiu o curso de licenciatura em Pedagogia em 

outubro/2012. 

JULI: Reside em Jequié/BA, 24 anos, tem dois anos e três meses de experiência com 

ensino, atuando no Ensino Médio e atualmente é bolsista do PIBID. Concluiu o curso 

de licenciatura em Pedagogia em outubro/2012. 

NARA: Reside em Jequié/BA, 26 anos, não tem experiência com ensino. Concluiu o 

curso de licenciatura em Pedagogia em outubro/2012. 

LANA: Reside em Jequié/BA, 24 anos, tem seis meses de experiência no ensino da 

Educação Infantil. Concluiu o curso de licenciatura em Pedagogia em outubro/2012. 

NINA: Reside em Jequié/BA, 25 anos, tem um ano de experiência no ensino da 

Educação Infantil. Concluiu o curso de licenciatura em Pedagogia em outubro/2012. 

TÂNIA: Reside em Jequié/BA, 24 anos, tem dois meses de experiência com 

educação, pois desenvolve trabalho na APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais). Concluirá o curso em abril/2013. 

LÍCIA: Reside em Jequié/BA, 23 anos, tem dois anos e seis meses de experiência com 

educação, no Ensino Fundamental I. Concluirá o curso em abril/2013. 
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MARY: Reside em Jequié/BA, 31 anos, tem quatro anos de experiência com 

educação, no Ensino Fundamental I e Educação Infantil. Concluirá o curso em 

abril/2013. 

SUSE: Reside em Jequié/BA, 23 anos, tem um ano e quatro meses de experiência 

com educação no Ensino Fundamental I e Educação Infantil. Concluirá o curso em 

abril/2013. 

VERA: Reside em Jequié/BA, 45 anos, licenciada em Ciências Biológicas, especialista 

em Metodologia do Ensino Superior, mestrado e doutorado em Educação. É docente 

da UESB, campus de Jequié, atuou durante 3 anos na Educação Básica, atua há 22 

anos no Ensino Superior e atualmente leciona a disciplina Conteúdo e Metodologia do 

Ensino Fundamental de Ciências no curso de Licenciatura em Pedagogia. O tempo em 

que leciona a disciplina é de três semestres acadêmicos.   

4.5- Análise dos dados 

Os dados coletados foram analisados com base na técnica de análise textual 

discursiva, que segundo Moraes e Galiazzi (2011); 

corresponde a uma metodologia de análise de dados e informações 
de natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas 
compreensões sobre os fenômenos e discursos. Insere-se entre os 
extremos da análise de conteúdo tradicional e a análise de discurso, 
representando um movimento interpretativo de caráter hermenêutico 
(MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 07). 

De acordo com as autoras, a análise textual discursiva é uma técnica 

emergente que se fundamenta num processo de construção de um escopo, com base 

em textos (entrevistas, documentos, diários de campo, etc.), que possibilita o 

aprofundamento da compreensão dos fenômenos, bem como de novos 

entendimentos que possam emergir na investigação em pesquisas qualitativas. 

Devido às características apresentadas, justificamos a adoção da análise textual 

discursiva para analisar a formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié para o 

ensino de Ciências nos anos iniciais. 

Essa técnica é estruturada em três etapas: “desconstrução dos textos do 

„corpus‟, a unitarização; o estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a 
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categorização; o captar o emergente em que a nova compreensão é comunicada e 

validada” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 12).  

A unitarização é a primeira etapa da análise textual discursiva e consiste na 

fragmentação dos textos do “corpus” da pesquisa (documentos, imagens e 

informações coletadas em campo) ao mesmo tempo em que é feita uma análise 

minuciosa do material com vistas à captação de detalhes. Esse processo de 

“desconstrução textual” visa a identificação de elementos ou unidades de análise 

relevantes ao desenvolvimento da pesquisa. No processo de unitarização os textos que 

compõem o corpus desta pesquisa (entrevistas com as discentes do VIII semestre de 

Pedagogia e com a discente da disciplina CMEFC; PPP e fluxograma do curso de 

Pedagogia e a ementa da disciplina CMEFC) foram submetidos a quatro leituras 

minuciosas, com a finalidade de apreender os elementos relevantes à pesquisa e 

identificar as unidades de análise.  

De acordo com Moraes e Galiazzi (2011) as unidades de análise podem ser 

estabelecidas com base em categorias iniciais ou categorias emergentes. Em suma,  

as unidades de análise podem ser entendidas como elementos 
destacados dos textos, aspectos importantes destes que o pesquisador 
entende mereçam ser salientados, tendo em vista sua pertinência em 
relação aos fenômenos investigados (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 
115).    

Após a unitarização, fizemos com base nas categorias iniciais, o processo de 

estabelecimento de relações também denominado categorização. Visto que as categorias 

desta pesquisa foram construídas a priori, a partir do referencial teórico utilizado, esta 

etapa consistiu na busca de elementos semelhantes nos textos da pesquisa, a fim de 

que as informações fossem organizadas em torno de grupos de sentidos ou 

significados captados. Nesta fase, produzimos textos parciais expressando nossas 

compreensões iniciais acerca das informações agrupadas em cada categoria.  

Na terceira etapa da análise textual discursiva, denominada por Moraes e 

Galiazzi (2011) de captando o novo emergente, elaboramos o metatexto, composto pelas 

descrições e interpretações e argumentações em torno da análise dos dados. As duas 

etapas anteriores: unitarização e categorização serviram de alicerce para que fossem 

construídas as nossas compreensões sobre o fenômeno investigado nesta pesquisa.  
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Na elaboração do metatexto, primeiramente elaboramos argumentos 

provisórios sobre as categorias de análise, o que consistiu em uma espécie de 

“ensaio”, seguido por revisões posteriores, a fim de apresentarmos o máximo de 

rigor e coerência acerca dos significados levantados nos materiais coletados em 

campo.  

Chegar a esses argumentos novos e originais não é apenas um 
exercício de síntese. Constitui-se muito mais em momento de 
inspiração e intuição resultante da impregnação intensa do fenômeno 
investigado. Significa a essência da teorização do pesquisador sobre 
os fenômenos que investiga (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 34).  

Afirmamos que a etapa final da análise textual discursiva é desafiante, pois 

requer do pesquisador muito afinco e acima de tudo, capacidade de visão global e 

crítica sobre o objeto de estudo. Interpretamos os dados no intuito de ir além das 

descrições, pelo esforço permanente de elaboração de ideias aprofundadas, 

resultando assim em novas compreensões, as quais foram subsidiadas pelos 

referenciais teóricos da pesquisa ou por impressões pessoais que suscitaram durante 

a análise. De acordo com Moraes e Galiazzi (2011, p. 40) o metatexto “[...] constitui-se 

a partir de algo importante que o pesquisador tem a dizer sobre o fenômeno que 

investigou [...]”. Portando, a produção dos textos da pesquisa sofreu um processo de 

aprimoramento, uma vez que foram submetidos a várias leituras e revisões críticas, a 

fim de que pudessem apresentar aos leitores além de uma linguagem clara, as 

compreensões que emergiram no processo de desenvolvimento da pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

PEDAGOGIA DA UESB, CAMPUS DE JEQUIÉ/BA 

Neste capítulo apresentamos inicialmente um breve histórico do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da UESB, campus de Jequié, para em seguida, tecermos 

uma caracterização geral do mesmo com base em uma análise descritiva do Projeto 

Político Pedagógico3 e do fluxograma. Por fim, expusemos uma análise da ementa da 

disciplina Conteúdos e Metodologia do Ensino Fundamental de Ciências e das entrevistas 

realizadas com as discentes do referido curso. Ressaltamos que extraímos desses 

materiais apenas os aspectos que consideramos relevantes para atender aos objetivos 

da pesquisa.  

5. 1- Breve histórico do Curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié 

O histórico do curso analisado reúne informações contidas no Projeto 

Pedagógico (1997), na Proposta de Reformulação Curricular do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia (2011) e em nossos arquivos pessoais, tais como: materiais 

de eventos do curso (fôlderes, certificados de participação e fotografias), além das 

memórias de reuniões e manifestações discentes quando participante do Centro 

Acadêmico do curso de Pedagogia. 

A década de 1980 foi marcada por discussões e debates em âmbito nacional 

sobre o direcionamento formativo do curso de Licenciatura em Pedagogia, pois o 

mesmo ainda mantinha indefinição quanto ao campo de atuação e identidade do 

profissional (LIBÂNEO, 1997).  

Nesse contexto, em 1987, iniciaram-se as discussões para a criação do curso de 

Pedagogia na UESB, campus de Jequié, as quais foram impulsionadas pelas 

transformações que esta Licenciatura fora submetida em diversas universidades 

brasileiras, que já tentavam direcionar seus cursos para a docência nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental (UESB, 2011). 

                                                           
3
 Consideramos interessante apresentar estrutura do Projeto, a fim de que o leitor compreenda as 

descrições tecidas acerca do mesmo (Anexo A). Utilizamos a fonte Calibri, tamanho 11, para melhor 
distinção das citações do Projeto Pedagógico analisado. 
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De acordo com o Projeto do Curso (1997) o mesmo foi criado dada a carência e 

a necessidade de profissionais habilitados para a docência nos anos iniciais, o que fez 

com que a comunidade jequieense apontasse no Diagnóstico Estratégico da UESB, 

realizado em 1988, o curso de Pedagogia como o favorito entre os cursos de formação 

de professores. Tal fato denota que a comunidade percebia grande premência na 

criação do curso de Pedagogia. A partir das indicações do diagnóstico, o Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) organizou a criação das comissões para que 

as mesmas pudessem elaborar os projetos dos cursos mais requeridos, inclusive o de 

Pedagogia. A comissão para a elaboração do Projeto do curso foi normatizada pela 

Portaria do Gabinete da Reitoria nº 92/96, com a participação dos docentes: Célia 

Tanajura Machado (Coordenadora); Gaetana de Brito P. Pereira; Maria das Graças 

Silva Bispo; Maria Helena Souza Ribeiro; Pedro de Souza Gusmão e Sheila Cristina 

Furtado Sales (UESB, 2011). 

Segundo informações contidas na Proposta de Reformulação Curricular do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia (2011) as discussões da comissão, bem como a 

criação do Projeto do Curso de Pedagogia sofreram influência de duas vertentes: 

uma que preconizava a formação do pedagogo para a docência, com enfoque nas 

séries iniciais e outra que defendia a formação para atividades de gestão escolar em 

Administração, Supervisão e Orientação. Como forma de estabelecer um consenso 

entre as posições divergentes, ficou estabelecido que o curso deveria formar (em 

caráter obrigatório) o pedagogo para a docência nas séries iniciais e nas matérias 

pedagógicas do Magistério do 2º Grau (UESB, 2011). Visto que a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (9394/96) ainda não havia sido sancionada, a criação do 

Curso de Pedagogia foi embasada na Resolução do CFE nº 2, de maio de 1969, que 

previa a habilitação neste curso para as séries iniciais.  

Após a conclusão do projeto de criação do curso, este foi encaminhado ao 

Conselho Estadual de Educação em 1997, pela Resolução nº 84/97 (UESB, 2011). 

Assim, o curso de Licenciatura em Pedagogia da UESB no campus de Jequié iniciou 

sua história em 1998 e fora autorizado por meio do processo CEE/BA- 479/96, 

Parecer CEE Nº 151/97, que foi publicado no Diário Oficial de 24/12/97 (UESB, 

1997). 
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De acordo com a Proposta de Reformulação Curricular do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia (2011), as primeiras turmas ingressaram respectivamente 

nos períodos 1998.I (matutino) e 1998.II (noturno), pois o regime do curso é 

semestral, ofertando 40 vagas nos turnos matutino e noturno. O edital de abertura 

dos vestibulares de 1998 e 1999 assegurava a habilitação em Supervisão e Orientação 

Escolar, porém, no currículo e na prática, não se efetivou e por esse motivo, o Centro 

Acadêmico (CA) de Pedagogia juntamente com os discentes travou uma luta pela 

reivindicação dessas habilitações no final de 1999 e início do ano 2000. Com isso, o 

Colegiado tentou implementar alguns ajustes no currículo, para garantir a 

habilitação em Supervisão Escolar, que era uma das habilitações obrigatórias na 

formação, porém, a mudança não foi possibilitada devido à Resolução CFE nº 6/69 

que permitia apenas duas habilitações obrigatórias para cada curso. A solução 

encontrada pelo Colegiado do curso de Pedagogia, campus de Jequié, foi o 

oferecimento de uma especialização em Gestão Escolar, como forma de garantia para 

a habilitação em Supervisão Escolar. Vale ressaltar que apenas as duas primeiras 

turmas de egressos (1998.I e 1998.II) foram beneficiadas como essa especialização, 

pois foi interrompido seu funcionamento com um ano de existência, ou seja, após a 

conclusão das turmas acima citadas (UESB, 2011).  

Em consequência da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, 9394/96, e por causa da crise profunda que envolvia o curso em âmbito 

nacional no início dos anos 2000, as entidades representativas do curso no estado da 

Bahia: Executiva Estadual dos Estudantes de Pedagogia - EXEESPe e Centros 

Acadêmicos se mobilizaram para a busca de soluções. Destaca-se nesse período, a 

realização dos Encontros Estaduais dos Estudantes de Pedagogia (ENEESPe) pelas 

entidades do curso. Esses encontros, especificamente nos anos 2000, abordavam os 

temas e problemas cruciais que o curso enfrentava a partir do final da década de 90. 

 A UESB, campus de Jequié sediou o XV ENEESPe, que fora realizado em 2001, 

cujo tema já denotava a crise do curso de Pedagogia no Brasil: “Pedagogia e 

pedagogos/as para quê?”. Vale ressaltar que o tema foi adotado com base no título 

de uma obra de Libâneo (1998) na qual o autor em colaboração com outros 

pesquisadores que discutem a formação do pedagogo no Brasil, traz uma abordagem 
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da situação crítica da licenciatura no final da década de 1990 e início dos anos 2000. 

No XV ENEESPe foram recorrentes as discussões dos estudantes, em plenária sobre a 

necessidade de definição da identidade do curso de Pedagogia nas IES baianas, 

inclusive na UESB, campus de Jequié.  

Em 2003 o Colegiado do curso e o Centro Acadêmico promoveram a I Semana 

de Pedagogia, com o tema “O Curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié: 

Limites e possibilidades”. No evento, por meio de conferências e mesas redondas, os 

docentes e discentes discutiam saídas para problemas que envolviam o curso de 

Pedagogia no campus de Jequié. O evento impulsionou a criação de uma Comissão 

para elaborar e apresentar proposta de reestruturação curricular. Foi atribuída à 

Comissão a responsabilidade de realizar discussões em conjunto com a comunidade 

acadêmica, analisar propostas do curso de Pedagogia de outras universidades 

brasileiras e buscar conhecimento sobre as requisições do Ministério da Educação 

(MEC) e dos Conselhos Nacional e Estadual de educação.  

 A aprovação da Resolução 02/2002 do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

que dispõe sobre a duração e carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação 

plena, ampliou a carga horária dos cursos de licenciatura, estabelecendo 400 horas de 

atividade prática, 400 horas de atividades de estágio curricular e 200 horas de 

atividades acadêmico-científico-cultural, modificou o trabalho da Comissão de 

Reformulação Curricular, que em conjunto com o Colegiado, formulou uma proposta 

para atender ao parecer 163/2002 do Conselho Estadual de Educação, que estipulou 

o prazo de cumprimento das normatizações da Resolução 02/2002 para o ano de 

2004 (UESB, 2011). Por isso, em 2004 a Comissão reunia-se com o intuito de adequar 

o currículo do curso à resolução citada, com ampliação da carga horária das 

disciplinas de Estágio Supervisionado e disciplinas que têm creditação prática, além 

de incluir as 200 horas de atividades acadêmico-científico-culturais (UESB, 2011).  A 

Comissão fora desfeita após a conclusão dos trabalhos.  

Com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso 

de Pedagogia, instituídas pela Resolução 1/2006 do Conselho Nacional de Educação, 

foi constituída nova Comissão para elaboração de nova proposta de reformulação 

curricular para o curso de licenciatura em Pedagogia, campus de Jequié (UESB, 2011). 
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As DCNs do curso de licenciatura em Pedagogia rezam que a docência é o princípio 

basilar da formação do pedagogo, a qual pode desenvolver-se em espaços escolares e 

não escolares. Esse direcionamento está em consonância com as discussões da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação (ANFOPE) e do 

Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de Educação ou Equivalentes 

das Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR), entidades que defendem a 

docência na Educação Infantil, nos anos iniciais e a Gestão nos processos 

educacionais para a formação do pedagogo. 

No intuito de atender as determinações legais das Resoluções até então 

aprovadas e contemplar as demandas sociais, no que tange ao tratamento dos temas 

emergentes em educação, a nova Comissão realizou várias reuniões para discutir 

caminhos e saídas para a construção de um currículo exequível para o curso de 

Pedagogia no campus de Jequié, vindo a concluir os trabalhos em 2007, quando foi 

entregue ao Colegiado do curso nova proposta de reformulação curricular, a qual foi 

apresentada à comunidade acadêmica e após análises e debates, alguns dos quais 

apontavam suas lacunas, fora submetida à revisão por uma nova Comissão, esta que 

por sua vez, revisou a proposta de 2007 ao início do ano de 2010 (UESB, 2011). 

Na Semana de Planejamento Anual, em fevereiro de 2010, o Departamento de 

Ciências Humanas e Letras (DCHL) inquiriu sobre o andamento dos projetos de 

reformulação curricular dos cursos pertencentes ao departamento e na oportunidade, 

propôs uma avaliação das propostas, contando para tal, com colaboração do 

professor Dr. Roberto Sidney Macedo da Universidade Federal da Bahia (UFBA) que 

perpetrou discussões sobre currículo, contribuindo dessa forma, para a conclusão 

dos trabalhos da Comissão que no período, se empenhava na revisão final da 

proposta (UESB, 2011). 

Dada a crise que envolvia o curso de Pedagogia e as constantes angústias e 

inquietações dos discentes frente  às incertezas que havia se instalado em torno da 

profissão do pedagogo, o Colegiado do curso de Pedagogia, no campus de Jequié, 

promoveu em março de 2010, o encontro intitulado Pedagogia em Debate: história, 

currículo e desafios. O evento teve entre outras finalidades, fomentar a discussão do 
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projeto inicial do curso, como também das propostas elaboradas pela comissão de 

revisão. No evento foi deliberado que após a revisão final, o projeto seria 

disponibilizado para análise das turmas do curso de Pedagogia, dos egressos 

interessados e de todos os docentes do curso, para prosseguir a aprovação final 

(UESB, 2011). 

Em maio de 2010 o Colegiado promoveu uma reunião com os representantes 

de turmas, docentes do curso, Centro Acadêmico e alguns egressos, com vistas à 

aprovação da proposta final de reformulação curricular, a qual fora entregue para 

uma comissão constituída pelo Colegiado, a fim de que fossem feitos os últimos 

ajustes com os encaminhamentos dados pela comunidade acadêmica e a revisão final 

da proposta, a qual foi apresentada ao Colegiado em 30 de novembro de 2011, vindo 

a ser apresentada na reunião do Departamento de Ciências Humanas e Letras em 15 

de dezembro do mesmo ano, na qual foi aprovada para implementação (UESB, 2011). 

De acordo com o percurso histórico aqui apresentado, o curso de licenciatura 

em Pedagogia da UESB, campus de Jequié, ainda está em processo de reformulação 

curricular e nos seus 15 anos de existência, muitos debates e discussões foram 

travados pela comunidade acadêmica (docentes e discentes) a fim de que o curso 

fosse ajustado com vistas à formação de um profissional verdadeiramente preparado 

para o enfrentamento dos problemas educacionais emergentes, capaz de desenvolver 

prática pedagógica de forma crítica e transformadora.  

5.2- O Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié   

O Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié, foi 

elaborado por uma Comissão constituída pela instituição no ano de 1996 e foi 

encaminhado ao Conselho Estadual de Educação no mês de agosto do mesmo ano, 

sendo autorizado para implementação em 1997 (UESB, 2011). Salientamos que o 

projeto analisado nesta pesquisa tem 15 anos de vigência e foi implementado a partir 

de 1998, período de início do curso em Jequié/BA. 

5.2.1- Justificativa  

Como justificativa para a criação do curso de licenciatura em Pedagogia na 

UESB, campus de Jequié, é argumentado no documento que na época, havia 
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acentuada distância entre a região sudoeste e os grandes centros urbanos que tinham 

universidades que ofertavam o curso de Pedagogia, além disso, a insuficiência de 

vagas nas instituições de ensino superior era um agravante, e somava-se a esses 

fatores, o déficit de profissionais para atuar nas áreas de Gestão Escolar e a carência 

de profissionais habilitados em Jequié para atuar nas séries iniciais do 1º grau, nas 

matérias pedagógicas do Magistério do 2º grau, na Educação Infantil, Educação no 

Meio Rural, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.  

É possível perceber que a Comissão nutria grande otimismo em relação à 

criação do curso na comunidade jequieense e região, pois conforme expressa na 

justificativa do projeto, o pedagogo seria agente responsável pela potencialização da 

educação no meio rural, por meio do trabalho com classes multisseriadas e deveria 

ainda contribuir na erradicação do analfabetismo na Bahia e na região, pela 

dinamização dos programas de alfabetização de adultos. Ou seja, considerava-se  

[...] premente a criação de um curso de Pedagogia que abarque, não 
só a formação de professores para as matérias pedagógicas, mas e 
sobretudo, a formação de profissionais da educação para as séries 
iniciais do 1º grau; para as disciplinas do magistério de 2º grau; 
educação pré-escolar; educação especial; educação de adultos e 
educação no meio rural e, ainda, tenha oportunidade de adquirir 
conhecimentos na área de informática e educação; educação e meio 

ambiente e educação e saúde (UESB, 1997, p. 5- grifos nosso).  

Percebemos que a proposta do curso assume a polivalência na formação do 

pedagogo, que por muitas décadas, tem sido motivo de debates nacionais pela 

ANFOPE, ANPED e FORUMDIR, entidades representativas do curso no Brasil. 

Embora o foco esteja posto sobre a docência, o documento defende que o curso 

deverá também formar profissionais habilitados para as áreas de gestão escolar, dada 

a ausência de profissionais formados em curso específico nas escolas da região 

sudoeste. Com isso, evidencia-se a disputa histórica pela identidade do pedagogo, 

pois,   

Desde os anos 70 e início da década de 80 que os cursos de 
licenciatura (específicas e de Pedagogia) são motivos de reflexões na 
busca de sua identidade com uma formação pedagógica que reúna 
condições básicas para que os chamados profissionais de ensino, nos 
seus diversos níveis de atuação, tenham uma formação comum... 
(UESB, 1997, p. 5). 



 

 

88 

Criado num período histórico em que se questionava em nível nacional sua 

função e identidade, o curso de Licenciatura em Pedagogia da UESB- campus de 

Jequié reproduziu as ambiguidades que envolviam a formação do pedagogo nas 

instituições de ensino superior do país, adotando o modelo generalista de formação. 

Tal fato denota que não foi possível ao curso fugir à formação generalista por conta 

da existência de uma base nacional comum obrigatória e outra diversificada que 

regulamenta a criação e organização curricular dos cursos de licenciatura, inclusive 

de Pedagogia.  

5.2.2 – Visão de Homem, Sociedade e Educação 

Embora não haja clareza no Projeto Pedagógico quanto à concepção de 

homem e de sociedade do curso, buscou-se identificar por meio de uma análise 

minuciosa como esses fundamentos aparecem no documento.  

Percebemos a visão de homem do curso está pautada na teoria crítica, pois 

impõe-se sobre o profissional formado a necessidade de ser sujeito autônomo, 

pensante, crítico e criativo frente às contradições da sociedade em que desenvolve 

sua prática. Desse modo, a proposta do curso articula o tripé educação-política-

sociedade, pois estão intimamente relacionadas. É requerido que o pedagogo saiba 

articular conhecimentos teóricos e práticos, de modo que sejam empreendidas 

transformações na realidade. Destarte, o curso de Pedagogia tem como papel: 

[...] formar profissionais de educação conscientes do tipo de homem 
necessário à superação das desigualdades existentes na sociedade 
brasileira, tais quais leitores críticos da realidade e agentes de 
transformação dessa realidade; indivíduos conscientes de sua 
responsabilidade profissional e social como desencadeadores de uma 
ação educativa engajada na superação das contradições de uma 
sociedade de classes; cidadãos capazes de aliar a sua competência 
técnico-científica à competência política; profissionais engajados na 
luta por uma efetiva participação na formulação da política 
educacional do país (UESB, 1997, p. 9).     

 Conforme explicitado na citação acima, há um entendimento no Projeto de 

que a sociedade é um campo de lutas e interesses divergentes, e que por isso, os 

profissionais formados pelo curso de Pedagogia devem atuar no desenvolvimento de 

uma prática pedagógica capaz de superar as desigualdades e contradições existentes 
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no tecido social. Nesse sentido, busca-se por meio da atuação dos pedagogos, tornar 

a sociedade mais equitativa e humana. 

A visão de educação, nesse sentido, é percebida como instrumento de 

transformação da realidade, de desenvolvimento social e político, pois está posta 

sobre o profissional formado em Pedagogia a responsabilidade de busca a 

mecanismos de mudança social. 

5.2.3- Das Habilitações 

A proposta inicial do curso, conforme consta no Projeto, visava à formação do 

pedagogo para atuar: i) nas Séries Iniciais do 1º Grau4; ii) na Educação pré-escolar, 

Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e Educação no Meio Rural; iii) no 

Magistério do 2º Grau- matérias pedagógicas. 

As habilitações obrigatórias centravam-se na docência das Séries Iniciais e das 

matérias pedagógicas do Magistério do 2º Grau. Porém, com a extinção do 

Magistério do 2º Grau, após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96, o curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié, a partir de 2003, 

passou a habilitar o profissional formado para o Magistério em Educação Infantil e 

Séries Iniciais.    

De acordo com o Projeto, o curso se propunha também a formar o pedagogo 

especialista em Supervisão, Gestão Escolar e Orientação Educacional. Porém, o 

documento ressalta que o princípio fundante da formação é o ensino.   

[...] o Curso de Pedagogia formará o Pedagogo habilitado, 
fundamentalmente na área de ensino. Por isso, pode-se dizer que se 
impõe, num primeiro momento, uma formação generalista que o 
capacite a analisar com rigor a realidade educacional e social, seus 
problemas e necessidades, para posicionar-se frente a ela de forma 
compreensiva e crítica (UESB, 1997, p. 9- grifos nosso).  

Apesar da diferença existente entre ensino e docência, a ênfase adotada no 

Projeto tenta fundamentar-se na tese central defendida pela ANFOPE (Associação 

Nacional de Formação dos Profissionais de Educação), que recomenda a docência 

como base obrigatória para a formação e identidade do pedagogo.  

                                                           
4
 Após a aprovação da LDB 9394/96 os termos 1º e 2º Graus foram extintos, pois a lei mudou a 

nomenclatura dos níveis de ensino. Por isso, o antigo 1º Grau, é atualmente denominado de Ensino 
Fundamental e o antigo 2º Grau, de Ensino Médio.  
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No último parágrafo do texto concernente à concepção e natureza do curso, é 

ressaltada pela quarta vez, questões ligadas ao mercado de trabalho do profissional 

formado, quando assevera que novas oportunidades tem surgido para os pedagogos 

nos campos “campos da informática, da saúde e do meio ambiente” (UESB, 1997, p. 

10). 

Para atender as habilitações a que se propõe: ensino das matérias pedagógicas 

e das quatro primeiras séries dos 1º grau, além do pedagogo especialista em 

supervisão, gestão escolar e orientação educacional5, a proposta curricular do curso, 

delineia os conhecimentos que o profissional deve se apropriar: 

domínio dos conteúdos básicos, fundamentos da educação e das 
metodologias de sua transmissão, mas deverão, também, ser capazes 
de chegar a uma profunda compreensão da escola enquanto 
realidade concreta e inserida no contexto histórico-social (inclusive 
dos mecanismos de discriminação e dominação aí atuantes), e, ainda, 
capazes de recriar, a cada momento, em sua área de atuação, a escola 
que temos, produzindo-a como uma coisa verdadeiramente pública e, 
portanto, como realmente democrática (UESB, 1997, p. 10). 

 Analisamos que o cabedal de conhecimentos necessários à formação do 

pedagogo, delineados no Projeto pedagógico, se apresenta de forma bastante 

confusa, visto que foca a necessidade de domínio dos fundamentos da educação, 

metodologias de ensino e conhecimento acerca das influências políticas, ideológicas e 

sociais que incidem sobre a escola, sem uma clareza quanto aos temas inerentes a 

esses assuntos.  

Notamos ainda que não são especificados os conhecimentos necessários à 

atuação do profissional nas habilitações obrigatórias do curso, que até o ano de 2003 

constituíam: ensino nas Séries Iniciais e nas matérias pedagógicas do Magistério do 

2º Grau, esta que foi substituída pelo ensino na Educação Infantil.  

Assentimos que os fundamentos da educação e metodologias de ensino são 

elementos imprescindíveis para o exercício da docência, haja vista que dão base para 

a articulação entre a teoria e a prática, no entanto não podem ser o foco de um curso 

                                                           
5
 Apesar de constarem no Projeto, as habilitações na área de Gestão Educacional não foram 

possibilitadas, devido às restrições impostas pela Resolução 6/69 que regulamentava no máximo duas 
habilitações para cada curso de graduação. Desse modo, o curso de Pedagogia da UESB, campus de 
Jequié, ficou restrito inicialmente, às habilitações para o ensino nas séries iniciais e nas matérias 
pedagógicas do Magistério do 2º Grau, vindo após 2003 adotar a habilitação para o ensino na 
Educação Infantil em substituição à habilitação para o ensino nas matérias pedagógicas do Magistério.   
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de formação. Apesar de preconizar a apropriação de conhecimentos profundos 

acerca da escola (enquanto instituição influenciada por contexto político e relações de 

poder), bem como de conhecimentos que permitam mudanças em sua organização, o 

Projeto não enfatiza em nenhum momento quais conhecimentos, especificamente, 

contribuiriam para tal e deixa uma nuance de que esses aspectos estariam ligados à 

formação do profissional para as funções de gestão educacional. 

5.2.4- Dos Objetivos 

O documento elucida que “o currículo do curso visa a desenvolver no aluno a 

compreensão teórico-prática do trabalho docente, realizado pela escola, a partir da 

relação sociedade-homem-educação-escola” (UESB, 1997, p. 10). Partindo do 

pressuposto de que “há sérias indicações de que a educação pré-escolar e de 1º grau 

são os segmentos de educação institucionalizada mais carente de uma radical 

transformação” (UESB, 1997, p. 10), o Projeto do curso evidencia a necessidade de 

desenvolvimento de um currículo que possibilite criar espaços de promoção à 

reflexão acerca da necessidade de mudanças na educação dos anos iniciais. Para tal, 

os objetivos, pretendidos são:  

- Estimular a reflexão crítica sobre a realidade; 
- Entender a função educativa como um compromisso com a 
realidade social, visando transformá-la; 
- Estimular a produção criativa em detrimento da reprodução 
repetitiva; 
- Redescobrir as incríveis virtualidades de vida e de ação do 
educando até hoje reprimidas pelo processo tradicional de uma 
educação dominadora; 
- Propor uma educação libertadora, no sentido de que sejam 
facilitadas as condições para o processo de conscientização das 
relações opressor-oprimido, e iniciar um processo de busca de novas 
formas de educação pré-escolar e de 1º grau, levando em conta a 
necessidade de se fazer uma escola aberta, natural, posta no mundo 
cujas condições básicas sejam a democracia vivida, o contato 
profundo com a natureza física e social do mundo e a cooperação 
entre pessoas (UESB, 1997, pp. 10-11). 

A análise dos objetivos revelou que os mesmos são bastante genéricos e 

explicitam a importância da reflexão crítica na formação do pedagogo, o qual deve 

compreender a educação em sua totalidade, ou seja: dimensão política, social e 

cultural, desenvolvendo compromisso com a transformação. Vale ressaltar que os 
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objetivos não contemplam todas as atribuições a que se propõe a licenciatura, pois 

não há nenhuma menção às áreas de Gestão, Escolar, (apesar de essas habilitações 

não terem sido concretizadas), ao ensino nas diversas modalidades e à pesquisa. A 

ênfase dos objetivos recai sobre questões gerais, envolvendo a formação do espírito 

crítico, conscientização das relações de opressão na sociedade e desenvolvimento do 

compromisso social. No que tange especificamente aos objetivos para o ensino nos 

anos iniciais, não foram claramente explícitos, porém, há a indicação que o licenciado 

em Pedagogia deverá ser criativo na busca por metodologias mais modernas e 

dinâmicas, que promovam uma educação diferenciada para essa etapa de 

escolaridade.   

5.2.5- Da Pesquisa 

O Projeto Pedagógico do curso contem um tópico acerca da Prática da Pesquisa 

Educacional, apresentando as disciplinas do currículo reservadas para essa atividade: 

Métodos e Técnicas de Pesquisa, Metodologia da Pesquisa Educacional e Prática da Pesquisa 

Educacional. Conforme a proposta, essas disciplinas devem proporcionar ao 

“licenciando em Pedagogia o seu envolvimento em situações concretas de realização 

de pesquisa científica em Educação” (UESB, 1997, p. 11).  

A prática da pesquisa inicia com a elaboração de um projeto de pesquisa na 

disciplina Metodologia da Pesquisa Educacional, oferecida no II semestre e culmina no 

VII semestre com a elaboração do trabalho monográfico. Assim, desde o início, o 

discente começa a ter contato com a investigação em educação, o que consideramos 

pertinente para o processo de desenvolvimento da capacidade investigativa do 

professor. 

Sem dúvidas, a pesquisa se configura como uma atividade de extrema 

relevância na formação docente, pois auxilia no processo de emancipação 

profissional, desde que este entenda o verdadeiro sentido e necessidade da pesquisa 

e quando esta surge de reflexões, inquietações ou problemáticas vivenciadas ou 

percebidas pelo licenciando ou professor em atuação. 
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5.2.6- Das Práticas Pedagógicas 

As práticas pedagógicas do curso são efetivadas pelas disciplinas que 

fundamentam as habilitações obrigatórias desta licenciatura. Desse modo, as 

disciplinas: Práticas Pedagógicas do 1º grau, Práticas de Matérias Pedagógicas de 

Magistério I e Práticas das Matérias Pedagógicas de Magistério II, todas oferecidas no VIII 

semestre até o ano de 2003, vindo após esse período, devido à substituição da 

habilitação nas matérias pedagógicas do Magistério do 2º Grau pela habilitação em 

Educação Infantil, a serem modificadas e ofertadas em dois períodos acadêmicos: 

Práticas Pedagógicas em Educação Infantil (VII semestre) e Práticas Pedagógicas nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental (VIII semestre). As práticas pedagógicas, conforme 

assevera o Projeto, são normatizadas pelos critérios de realização do Estágio 

Supervisionado na instituição e tem por finalidade colocar o discente em contato 

direto com a realidade escolar (UESB, 1997).  

Consta no documento que o Estágio Supervisionado nas Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental é realizado por meio da disciplina Práticas Pedagógicas do 1º 

grau, no entanto, ressaltamos que esta foi alterada e denomina-se de Práticas 

Pedagógicas nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, sendo que a carga horária 

mínima obrigatória da disciplina, deve corresponder a uma unidade letiva escolar 

(UESB, 1997).  

Quanto ao estágio para as Práticas Pedagógicas de Magistério I e II, deve ser 

cumprido por meio de no mínimo duas e no máximo quatro das seguintes 

disciplinas: Prática de Ensino de Sociologia da Educação, Prática de Ensino de História da 

Educação, Prática de Ensino de Filosofia da Educação, Prática de Ensino de Psicologia da 

Educação, Prática de Ensino de Didática e Prática de Ensino de Estrutura e Funcionamento 

do Ensino. Com a extinção do Magistério do 2º Grau, após a aprovação da LDB 

9394/96 esse estágio foi suprimido do curso de Pedagogia após o ano de 2003. 

Ao final do estágio supervisionado e da realização das disciplinas práticas, os 

discentes devem apresentar, obrigatoriamente, para fins de conclusão do curso, de 

acordo com o projeto pedagógico um Relatório das Práticas Pedagógicas (UESB, 1997).  

Percebemos não haver indicações no documento para a realização de práticas 

em áreas de Gestão Escolar, já que também, contam no Projeto como habilitações do 
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curso. As outras modalidades de ensino (Educação no Meio Rural, Educação 

Especial, Educação de Jovens e Adultos) não são contempladas nem nos objetivos e 

nem nas disciplinas práticas. Isso denota a existência de dicotomia entre teoria e 

prática, o que implica diretamente na formação e atuação dos profissionais em 

espaços escolares e não escolares, visto que, a falta de contato com a realidade 

prática, nessas áreas durante o curso, torna o profissional inapto para desenvolver 

ações pedagógicas nas modalidades de ensino supracitadas, suscitando dessa forma, 

dificuldades profundas no desenvolvimento de ações pedagógicas consistentes e 

eficazes no cotidiano da prática laborativa.    

5.2.7- Dos Elementos da Organização Curricular 

Neste tópico, o projeto explicita os momentos de formação do pedagogo, 

evidenciando que esta ocorre em três momentos. No primeiro momento, ocorre a 

“Formação Básica e Instrumental”, que pretende: 

- A formação do educador enquanto agente da MUDANÇA SOCIAL; 
- A análise do contexto sócio-cultural, onde se insere a ação 
educativa; 
- A compreensão crítica da realidade em suas dimensões histórica, 
econômica, política e social, com ênfase no Brasil e no Nordeste; 
- A leitura crítica da problemática social e educacional brasileira; 
- Formação básica dos conhecimentos de psicologia; 
- O domínio instrumental necessário à intervenção educacional; 
- A formação de uma consciência pedagógica social (UESB, 1997, p. 
13). 
 

A formação básica e instrumental compreende os primeiros períodos acadêmicos 

do curso, nos quais, por meio das disciplinas de fundamentos da educação, faz-se 

uma abordagem das implicações sócio-históricas, políticas e pedagógicas da 

educação. Há a preocupação de contribuir na formação de profissionais que operem 

enquanto agentes de mudança social e para tal, o curso se propõe a propiciar uma 

análise profunda do contexto em que se desenvolve a prática pedagógica, a fim de 

que o licenciado compreenda as problemáticas histórico-sociais da educação 

brasileira.  

Inferimos que nesse primeiro momento, o curso enfoca a instrumentalização 

teórica na formação do pedagogo, para que este seja capaz de desenvolver uma 

crítica fundamentada às situações que envolvem a educação, situada num contexto 
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de contradições, sendo a finalidade central o desenvolvimento da consciência crítica, 

do espírito contestador, da postura emancipatória, que permita intervenções sociais. 

No segundo momento, o enfoque está na “Formação Profissional”, que 

pretende: 

- A formação de educadores docentes responsáveis por todas as 
atividades implicadas no campo educativo; 
- A formação do educador capaz de exercer as atividades que a 
especialização de funções venha concretamente exigir; 
- A formação de uma concepção orgânica da prática educacional e, 
por conseguinte, a formação do educador (UESB, 1997, p. 13). 
 

O profissional deve adquirir nessa etapa, os conhecimentos necessários às 

especializações gerais que o curso oferece. Desse modo, busca-se propiciar a 

instrumentação para os diversos níveis e modalidades de ensino que compõem o 

campo de atuação do profissional, por meio das disciplinas de conteúdos e 

metodologias do Ensino Fundamental, das disciplinas sobre os níveis e modalidades 

de ensino e das disciplinas de práticas pedagógicas e estágio supervisionado.  

Percebemos que embora seja pautada a necessidade de formação generalista, 

no segundo momento, há no projeto o entendimento de que o curso deve primar pela 

formação do “educador docente”. 

O terceiro momento se ocupa da “Formação Profissional Aplicada”, e intenta: 

- Aprofundamento do conhecimento sobre uma área específica da 
realidade educacional através da elaboração de Monografia referente 
à pesquisa na área de educação; 
- Instrumentação para uma prática educativa específica; 
- O especialista em nível de graduação, capaz também de exercer 
várias funções que a ação educativa venha a exigir dentro de nossa 
realidade educacional. 

 No terceiro momento de formação o curso centra-se no aprofundamento dos 

conhecimentos sobre a educação, porém de forma mais específica, por meio da 

pesquisa e elaboração do trabalho monográfico; instrumentalização nas habilitações 

obrigatórias, para dar subsídio à atuação do profissional em níveis de ensino 

específicos. Ademais, há a preocupação em formar o especialista capaz de 

desempenhar funções diversas no cotidiano da prática educacional. 

Com base na análise, observamos que existe explicitamente a divisão entre os 

aspectos teóricos e práticos na formação do pedagogo, conforme está posto na 
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organização curricular do Projeto, quando determina os três momentos de formação, 

cada um com objetivos isolados e grupos de disciplinas com as mesmas 

características. Desse modo, a formação do profissional é realizada por etapas 

estanques, obedecendo a oferta sistemática e hierárquica de disciplinas teóricas e 

práticas, o que contribui para que os discentes, muitas vezes, considerem os 

conhecimentos tratados nas diversas disciplinas, como elementos isolados, 

desconexos e independentes, visto que no Projeto inexistem indicativos de criação de 

possibilidades de articulação.  

Portanto, a estruturação adotada no curso de Licenciatura em Pedagogia da 

UESB, campus de Jequié, a qual separa as teorias e fundamentos da educação das 

disciplinas de cunho prático, implica diretamente sobre a formação dos licenciandos, 

visto que promove o distanciamento entre os discentes e a realidade educacional, 

levando-os a ter um contato tardio com a prática pedagógica.  

5.3- Análise do Fluxograma do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESB 

Este tópico tem por objetivo apresentar uma análise geral do fluxograma do 

curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié a fim de discutir as bases 

epistemológicas que amparam a formação do pedagogo para o ensino nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  

Salientamos que o fluxograma analisado foi o que estava em vigência no 

período inicial da pesquisa, em 2011, o qual passou a ser implementado no período 

acadêmico 2004.1, após a extinção da Habilitação para as matérias pedagógicas do 

Magistério do 2º Grau e adoção da Habilitação em Educação Infantil. Durante a 

realização desta pesquisa, o fluxograma sofreu alteração, com a inclusão da 

disciplina Libras (60h), como optativa, aumentando assim, a carga horária mínima 

obrigatória do curso para 3.060 horas, no entanto, não adotamos para análise o novo 

fluxograma, porque as turmas que participaram da pesquisa não foram 

contempladas com as novas mudanças, pois estavam sob vigência do fluxograma 

que fora operacionalizado de 2004 até 2011. Apenas as turmas que ingressaram a 

partir do período acadêmico 2011.2 foram beneficiadas com a disciplina de Libras.  
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Com o intuito de organizar os dados do fluxograma, elaboramos o quadro 

abaixo com base numa classificação adaptada e apresentada por Libâneo (2010). Na 

classificação de Libâneo (2010) os grupos de disciplinas são denominados de 

“categorias”, porém neste trabalho, adotamos o termo “eixos de formação” para 

designar os agrupamentos de disciplinas com objetivos comuns na formação do 

pedagogo. 

  Além de facilitar a apresentação dos dados do fluxograma, o quadro expõe 

uma síntese da carga horária destinada a cada eixo de formação, que, por 

conseguinte, foram formados tendo por base as disciplinas com finalidades similares 

no processo de formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié. 

Quadro1: Composição da estrutura curricular do curso de Pedagogia da UESB-

Jequié, por eixos de formação e respectivas cargas horárias.  

Instituição UESB-Jequié/BA 

Fundamentos teóricos da educação 795h 

Sistema educacional 330h 

Formação profissional específica 495h 

Modalidades e níveis de ensino 375h 

Pesquisa e trabalho de conclusão de curso 375h 

Outros conhecimentos 225h 

Estágio Supervisionado 405h 

Atividades complementares 200h 

Carga horária total das disciplinas 3.000h 

Carga horária mínima obrigatória 3.000h 

Carga horária com atividades complementares 3.200h 

Fonte: Dados da Pesquisa com base no fluxograma, 2011. 

Como é possível observar, o curso possui carga horária total de 3.000h de 

conteúdos disciplinares, distribuídas em quatro anos de licenciatura. O referido 

curso se encontra em processo de reformulação curricular para atender as Diretrizes 

Curriculares Nacionais que estabelecem 3.200h de carga horária mínima obrigatória. 

Na classificação acima, é possível perceber que o eixo denominado 

“Fundamentos da educação” é o que abarca parcela significativa da carga horária 
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(795h)6 do curso. Em contrapartida, o eixo “Formação profissional específica”, ocupa 

495h7 da carga horária do curso. Essas disciplinas são ofertadas no VI e VII períodos 

acadêmicos do curso. Algumas disciplinas do eixo em questão (Conteúdo e 

Metodologia do Ensino Fundamental de História, Conteúdo e Metodologia do Ensino 

Fundamental de Língua Portuguesa, Conteúdo e Metodologia da Alfabetização) antecedem o 

estágio supervisionado em Educação Infantil, que é realizado no VII semestre por 

meio da disciplina Práticas Pedagógicas em Educação Infantil. As demais (Conteúdo e 

Metodologia do Ensino Fundamental de Geografia, Conteúdo e Metodologia do Ensino 

Fundamental de Ciências e Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental de Matemática), 

são ofertadas concomitantemente ao estágio supervisionado em Educação Infantil, 

antecedendo o estágio nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Em comparação à carga horária destinada aos “Fundamentos teóricos da 

educação” (795h), observamos que a destinada à “Formação profissional específica” 

(495h) é reduzida para dar conta das habilitações a que se propõe o curso, 

constituindo-se como possível dificuldade para que o profissional adquira uma 

formação consistente nas disciplinas específicas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, inclusive Ciências Naturais. Ao remontarmos o histórico do curso de 

Pedagogia da UESB, no campus de Jequié, aquiescemos que o fluxograma analisado 

pouco foi alterado após a retirada da habilitação para as matérias pedagógicas do 

Magistério do 2º Grau, mantendo assim, a estrutura de formação para professores 

secundaristas, dando pouca ênfase às necessidades formativas para os anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  

Ademais, o curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié, sofreu as 

influências históricas de implementação do curso de Pedagogia no Brasil, pois o 

mesmo inicialmente foi criado para a formação de “cientistas da educação” e 

                                                           
6
 São treze as disciplinas teóricas desse eixo: Introdução à Sociologia (60h), Sociologia da Educação I (60h), 

Sociologia da Educação II (60h), Antropologia Cultural (60h), Psicologia Geral (60h), Psicologia da Educação I 
(60h), Psicologia da Educação II (75h), Psicologia da Educação III (60h), Introdução à Filosofia (60h), Filosofia 
da Educação I (60h), Filosofia da Educação II (60h), História da Educação I (60h) e História da Educação II 
(60h). 
7 Com as disciplinas: Didática I (75h), Didática II (60h), Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental de 
Língua Portuguesa (60h), Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental de Matemática (60h), Conteúdo e 
Metodologia do Ensino Fundamental de História (60h), Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental de 
Geografia (60h), Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental de Ciências (60h) e Metodologia da 
Alfabetização (60h). 
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docentes das Escolas Normais de 2º Grau. A formação de professores para os anos 

iniciais no referido curso, somente foi regulamentada a partir de 1960 com os 

pareceres 252/62 e 252/69, mesmo assim, a estruturação curricular não foi 

devidamente adaptada para a formação com base no ensino e com isso, é rudimentar 

a efetivação da relação teoria e prática durante o curso, para atender às demandas 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental.    

Consideramos os fundamentos da educação relevantes para a formação 

docente, porque dão bases para a compreensão da educação em sua dimensão 

humana, política e social, entretanto, há que se garantir uma formação solidificada 

nos aspectos mais específicos ligados ao ensino com as crianças dos anos iniciais, a 

fim de que o profissional tenha possibilidades de efetiva atuação e intervenção na 

prática pedagógica de Ciências Naturais, bem como das demais disciplinas do 

currículo do Ensino Fundamental. 

O eixo denominado “Pesquisa e Trabalho de conclusão de curso8” tem carga 

horária de 375h, o que julgamos uma carga horária relevante para as atividades de 

pesquisa, desde que se promova a prática da pesquisa enquanto meio de 

investigação e produção de conhecimento, não a reduzindo à “noção de pesquisa 

assentada sobre a solução de problemas postos pela prática pedagógica e à busca de 

resultados”, sem um verdadeiro envolvimento do discente com a atividade 

investigativa (EVANGELISTA; TRICHES, 2008, p. 13). 

Os demais eixos do quadro foram denominados como: Sistema educacional 

(330h), Modalidades e níveis de ensino (375h), Outros conhecimentos (225h) e Estágio 

supervisionado (405h), totalizando assim 1.335h. Esses eixos compreendem as 

disciplinas que tratam sobre organização e estrutura do sistema educacional, 

disciplinas que abordam sobre níveis ou modalidades de ensino, disciplinas 

optativas que versam sobre outros conhecimentos relevantes à atuação do pedagogo 

e disciplinas de práticas de estágio.   

A análise global do Projeto Pedagógico e do fluxograma do curso de 

licenciatura em Pedagogia da UESB, campus de Jequié, explicita que embora as 

                                                           
8
 Disciplinas: Português Instrumental (75h), Métodos e Técnicas de Pesquisa (60h), Estatística Geral (60h), 

Metodologia da Pesquisa Educacional (45h), Prática da Pesquisa Educacional (75h) e Elaboração do Trabalho 
Monográfico (60h). 
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habilitações obrigatórias do curso sejam a docência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e na Educação Infantil, predomina na estrutura curricular uma 

tendência de formação para o ensino das matérias pedagógicas, com ênfase nos 

fundamentos da educação. Percebemos ainda que as disciplinas de formação 

específica ou de cunho prático, para o ensino nos anos iniciais são oferecidas nos 

últimos períodos do curso, o que denota uma separação entre a teoria e a prática. Os 

“três momentos” de formação do pedagogo apresentados no Projeto Pedagógico, se 

manifestam no fluxograma, com um regime de estruturação das disciplinas, que pela 

ordem de oferecimento, evidencia a existência de separação entre formação básica e 

instrumental, formação profissional e formação profissional aplicada. Por meio da análise 

desses documentos, é possível afirmarmos que a distribuição da carga horária para 

os eixos de formação do pedagogo é bastante discrepante, pois privilegia-se os 

fundamentos teóricos em detrimento de uma formação mais específica para o ensino 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, resquícios, da estrutura curricular pensada 

no início da década de 80, com ênfase no ensino das matérias pedagógicas. 

5.4- Análise da ementa da disciplina Conteúdos e Metodologia do Ensino 

Fundamental de Ciências 

A referida disciplina tem 60h de carga horária, com 2 créditos teóricos e 2 

créditos práticos. A creditação da disciplina demonstra que durante a execução da 

mesma, deve haver momentos de abordagem teórica dos temas relacionados ao 

ensino de Ciências (30 horas) e situações onde seja possível a articulação entre teoria-

prática desses conhecimentos (30 horas). O fato de a disciplina conter um crédito 

prático é um bom indicativo, haja vista que exige uma articulação entre a teoria e a 

prática dos conteúdos abordados.  

A ementa da disciplina consta os seguintes temas: Educação e cidadania; 

Ensino de Ciências; Parâmetros Curriculares Nacionais (objetivos, conteúdos, 

métodos e avaliação no ensino de Ciências); Temas transversais; Movimentos CTS; 

Tendências de pesquisa na área de Ciências; Livro didático de Ciências. Observamos 

no documento acadêmico uma ênfase sobre os temas gerais da área, alguns dos quais 

são discutidos em pesquisas recentes, como por exemplo: Educação e cidadania, 
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Movimento CTS e Tendências de pesquisa na área de Ciências. Esses temas abordam 

as discussões teórico-metodológicas das tendências atuais para o Ensino de Ciências 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Os conteúdos contemplados na ementa são: A natureza da ciência; Ensino de 

Ciências e cidadania; O ensino de Ciências Naturais no nível fundamental; O que 

ensinam os professores quando ensinam Ciências Naturais; Necessidades formativas 

dos professores de Ciências; Movimento CTS no ensino de Ciências; Tendências de 

pesquisa didática no ensino de Ciências; Os livros didáticos no ensino de Ciências; 

Técnicas de ensino; Atividades extraclasse; Uso de laboratório no ensino de Ciências 

e Parâmetros Curriculares Nacionais: Filosofia de ensino proposta no documento, 

objetivos para o ensino de Ciências, conteúdos no ensino de Ciências, metodologia 

no ensino de Ciências e temas transversais no ensino de Ciências.  

Ao avaliarmos os conteúdos selecionados percebemos a prevalência de 

abordagens teóricas em ensino de Ciências, visto que o pedagogo em formação 

necessita adquirir uma visão ampla, ainda que não muito aprofundada, das 

principais temáticas que enfocam o ensino e a aprendizagem em Ciências. 

Destacamos a relevância de discussões sobre a natureza da ciência, visto que as 

concepções dos professores sobre a ciência implicam diretamente no 

desenvolvimento da prática pedagógica (LACUEVA, 2010). A abordagem sobre 

ensino de Ciências e cidadania e movimento CTS também é salutar, pois é necessário 

dar subsídio para o pedagogo atuar enquanto agente de fomento ao 

desenvolvimento da autonomia e capacidade crítica dos alunos, por meio de temas 

que relacionem a ciência, sua história e implicações sobre a sociedade, tecnologia e 

meio ambiente.  

Devido ao fato de a disciplina abordar temas de grande importância como 

CTS, ensino de Ciências e cidadania e natureza da ciência, há a possibilidade de o 

licenciando em Pedagogia construir uma visão global sobre os fundamentos do 

ensino de Ciências durante o percurso formativo, pois esses temas versam sobre o 

conhecimento científico e suas relações com o cotidiano.  

No que tange ao estudo dos conteúdos específicos de Ciências, não ficou 

evidente no documento, se estes são tratados de forma consistente. A análise da 



 

 

102 

ementa revelou que é dado enfoque aos conteúdos específicos no momento em que é 

estudado o PCN de Ciências, já que neste consta um tópico intitulado “conteúdos no 

ensino de Ciências”.   

Ao estabelecermos uma ligação entre o fluxograma do curso e a ementa da 

disciplina Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental de Ciências observamos que 

esta é oferecida no VII semestre, simultaneamente a outras duas disciplinas de 

conteúdos e metodologia do Ensino Fundamental (Geografia e Matemática) isso 

tudo, concomitante ao estágio curricular supervisionado em Educação Infantil, o que 

denota que a disciplina não foi considerada na organização curricular como base 

para a prática de estágio na Educação Infantil. Vale salientar que no fluxograma há 

uma incoerência quanto aos pré-requisitos para a disciplina analisada, pois são 

apenas as disciplinas ligadas à Psicologia e Didática I e II, as demais, tão importantes 

para a prática pedagógica, como: Sociologia, Filosofia, História da Educação e outras, 

foram desconsideradas.  

Notamos ainda que disciplina antecede o estágio supervisionado nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, que ocorre no VIII semestre, revelando assim 

intenções de favorecimento de uma articulação entre os saberes teóricos e a prática 

pedagógica.  

5.5- O Curso de Licenciatura em Pedagogia da UESB, campus de Jequié na visão das 

discentes  

 Neste tópico apresentaremos uma descrição e análise das visões das 

entrevistadas em relação ao curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié, 

apontando os aspectos positivos e negativos elucidados nas entrevistas.   

Quanto à experiência profissional, nove das entrevistadas atuam na Educação 

Básica entre dois meses a quatro anos. Uma discente não tem experiência na área de 

educação, o que não implica na análise desta categoria, visto que as concepções sobre 

educação são formadas, muitas vezes, antes do ingresso no ensino superior.  O 

tempo de experiência em ensino varia entre zero (Nara), dois a seis meses (Tânia e 

Lana), um a dois anos (Nina e Suse), dois a três anos (Celi, Juli e Lícia), quatro anos 

(Rosa e Mary).  
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 A descrição e análise sobre as visões das entrevistadas acerca do curso, foi 

baseada na questão 1 do roteiro de entrevista: Como avalia o curso que você está 

concluindo? Com base na análise dessa questão, descrevemos abaixo os resultados 

encontrados.  

No que tange aos aspectos positivos do curso, encontramos as seguintes 

opiniões nas falas das discentes: 

[...] eu acredito que é um curso bastante... que dá visão bastante ampla pra gente... (CELI). 

[...] eu acho o curso de fundamental importância pra minha formação humanística [...] eu 
adquiri várias críticas assim, várias visões que antes eu não tinha (TÂNIA). 

Eu acredito que pontos positivos, é um curso que lhe dá possibilidades de você mudar assim... 
o seu jeito de pensar, de pensar sobre a sociedade, a realidade, de você construir um olhar mais 
crítico. Se você tem um olhar, uma posição crítica diante dos fatos, diante da sociedade, você é 
diferente, pode ser uma pessoa diferente (MARY).  

 Percebemos que as depoentes consideram o curso de licenciatura em 

Pedagogia da UESB, campus de Jequié, como bom, tendo em vista sua contribuição na 

formação para o pensamento crítico, pois possibilita ampliação da visão sobre a 

realidade, sobre o entorno social. Consideramos esse fator favorável, visto que não se 

pode prescindir, na formação docente dos aspectos ligados ao desenvolvimento da 

consciência crítica sobre o mundo. Freire (1989) destaca a inseparabilidade entre 

educação e política, entre o ato educativo e o ato político.  

Foi também evidenciada na fala das discentes uma visão do curso de 

Pedagogia da UESB, campus de Jequié, enquanto importante lócus de formação de 

profissionais para benefício da sociedade, denotando deste modo, a relevância social 

deste curso e do profissional por ele formado.  

[...] eu avalio meu curso como um curso de fundamental importância para todos os âmbitos na 
vida social porque o pedagogo é a base de tudo, o professor, ele é a base de tudo... (ROSA). 

[...] o curso de Pedagogia pra mim, foi [...] o momento mais reflexivo que eu passei na minha 
vida, é... ele me proporcionou refletir e desejar estar em prática, sabe? Porque eu acho que todo 
mundo que passa pela educação, deveria passar pelo curso de Pedagogia, porque é um curso 
que te faz refletir não só na Educação Infantil, nas Séries Iniciais, como também te faz pensar 
como será esse aluno até o Ensino Médio, quiçá até [...] a universidade [...] Então, o curso de 
Pedagogia pra mim é a base de tudo, é a base que dá pro aluno um bom futuro, então esse 
curso especificamente da UESB de Jequié, que eu faço, ele é muito bom, são professores muito 
bons (...) o que se tem dá pra se pesquisar, dá pra se contribuir pra formação da gente (SUSE). 
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Outras opiniões enfocaram a contribuição do curso na formação profissional, 

no que tange aos aspectos que possibilitam a aprendizagem de conhecimentos 

teóricos e práticos válidos ao desenvolvimento do profissional. Além disso, a 

formação humana, ou seja, os conhecimentos que embasam o trabalho do pedagogo 

para a compreensão dos aspectos psicológicos e afetivos da criança, foram citados, 

denotando a importância atribuída pelas discentes a esses conhecimentos.  

Pra mim, de positivo, o curso deixou grandes experiências, eu tive a partir das observações 
que [...] foi feito na sala de aula, de algumas disciplinas, a gente pôde aprender muito, a gente 
viu mesmo realmente o que foi discutido, o que foi debatido, muitas teorias serviram pro meu 
aprendizado, pro meu crescimento [...] toda a discussão que a gente teve durante todo o curso 
me ajudou, essas discussões me ajudaram a meu próprio crescimento, a minha própria 
experiência, me ajudou nisso (LANA). 

[O Curso de Pedagogia] ... é um lugar assim, na academia que lhe dá muitos... é... diferentes 
aspectos para a sua formação tanto humana como profissional (NINA). 

... eu penso que a contribuição do curso de Pedagogia é... que eu avalio que ele (...) não só visa 
só essa formação intelectual [...] ele também tem esse enfoque também, que dá a formação 
humana, e eu acho que é uma das coisas que eu mais [...] gosto do curso. E assim: eu avalio o 
curso como importante, apesar de tá concluindo, apesar das dificuldades, das barreiras, né? 
Como relevante, o curso de Pedagogia (NARA). 

 Na fala de uma depoente o curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié, é 

apresentado como em processo de melhoria, dadas as dificuldades, insatisfações e 

desafios vivenciados por ela durante o percurso formativo. Em contrapartida, a 

discente reconhece que o curso promove a construção de conhecimentos importantes, 

por meio de disciplinas e de pesquisas que subsidiam a formação do pedagogo nas 

áreas de habilitação do curso.  

[...] diante de tantos desafios e dificuldades eu avalio o curso como sendo um curso é... em 
melhoramento, nesse processo de educação. Porque quando a gente inicia o curso de Pedagogia 
a gente não compreende ainda enquanto o curso como ciência da educação. Eu acho que essa 
concepção de ciência da educação a gente vem construindo com o tempo, e nesse tempo a gente 
começa a perceber a Pedagogia inserida no processo de docência, no processo de gestão, no 
processo de coordenação. E então, eu avalio o curso assim: como as disciplinas que promovem 
esse conhecimento, esse abarcamento, as pesquisas que a gente acaba realizando no processo 

(JULI). 

De modo geral, as discentes entrevistadas tem uma visão positiva do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da UESB, campus de Jequié, caracterizando- o como um 

curso que promove o desenvolvimento da consciência crítica, da percepção sobre a 
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realidade e que, além disso, tem papel de grande importância na formação 

humanística e profissional do pedagogo para atuação na comunidade.  

As discentes destacaram como pontos negativos, algumas questões ligadas à 

organização curricular, as quais incidem diretamente sobre a formação para a 

atuação nos anos iniciais e outros níveis e modalidades de educação, como podemos 

constatar nas opiniões abaixo. 

Observamos que queixas acerca da fragmentação entre a teoria e a prática 

foram recorrentes nas falas das entrevistadas. De acordo com as opiniões, evidencia-

se um tratamento estanque desses dois elementos durante o processo de formação. 

... infelizmente aqui na UESB é um currículo que merece ser revisto, analisado [...] ver quais 
as brechas, quais os equívocos que tem no nosso curso, algumas disciplinas que podem não ser, 
não são necessárias em determinado tempo. O estágio que infelizmente a gente fala, discute, 
que a teoria e a prática, elas precisam andar juntas, mas no curso de Pedagogia a gente só tem 
contato com a prática nos últimos semestres, ou seja, no final... (ROSA). 

Uma das críticas minhas é essa forma mesmo do currículo estruturalista [...] não há um 
diálogo desde o princípio do curso teórico e prático... Distancia na verdade, porque você tem já 
estágio sétimo e oitavo semestre [...]. Então fica como se você tivesse só uma parte de teoria, 
teoria, teoria e depois você fosse pra lá pro estágio despejar e na verdade a gente sabe que não é 
isso... (NARA). 

... apesar dos entraves que nós tivemos, no caso, eu tive no Curso de Pedagogia durante esses 
quatro anos [...] principalmente agora em relação à disciplina de... Educação Infantil que ela é 
ofertada no quinto semestre, veio agora ser ofertada no sétimo semestre [...] essa também é 
uma lacuna, entre outras também que a gente tem sobre o estágio. A gente passa quatro anos 
na faculdade e no final que a gente vai ter, que é ofertado pra gente o estágio. A gente passa 
quatro anos ouvindo sobre as... sobre teorias, do que é, do que é a sala de aula, e só no final do 
curso, quase saindo, que a gente vai mesmo pra prática conhecer como é que é, como é que 
acontece essa prática dentro da sala de aula ... (LANA). 

Em termo [...] negativos, é o termo do currículo, principalmente do nosso curso de Pedagogia 
[...] como está organizado o currículo. Algumas disciplinas que você vê que vai ter uma 
contribuição (...) que é oferecido pra você as metodologias no final do curso [...]. A exemplo 
disso, tem Educação no Meio Rural, que é algo bem importante para a nossa cidade e 
Educação Especial [...] você só vai ver no curso Educação Especial no final do curso [...]. Eu 
acho que o ponto negativo principalmente é isso (NINA). 

 ... na questão das habilidades para o professor estar na... na prática em sala de aula, eu acho 
que deixou um pouco a desejar, sabe? A gente vê muita teoria, são questões importantes [...]. 
Que nos dá ideias novas, mas assim, a prática, o ensino da prática é um pouco distanciado da 
realidade que o professor vê nas escolas... (TÂNIA). 

Assim, eu acredito que existe [...] um pouco de distância entre realidade e o que acontece 
realmente na universidade, no caso, na nossa área [...] que precisa de escola, de prática. Pra 
mim, tem pouca prática no curso, pouco contato com a realidade (MARY). 
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 É possível notar que nas falas das discentes foi citada com frequência a 

insatisfação com a estrutura curricular do curso. Apesar de afirmarem que o curso 

contribuiu para a obtenção de ideias novas, por outro lado, demonstram que não há 

um currículo que garanta a construção de espaços onde seja possível a efetivação da 

práxis na formação docente. De acordo com as depoentes, a forma como o currículo 

está estruturado, afeta consideravelmente a formação profissional, principalmente no 

que tange aos requisitos para o desenvolvimento da prática pedagógica nos anos 

iniciais. Na declaração de Tânia, esses aspectos são claramente evidenciados, pois a 

depoente manifesta em sua fala, certa insegurança e sensação de despreparo para 

atuar no ensino dos anos iniciais.  

Percebemos ainda que é denunciado pelas discentes o caráter 

demasiadamente teórico do curso e a separação entre a teoria e a prática, esta que, 

conforme explicita as depoentes, ocorre apenas no final do curso. Tais problemas 

estão relacionados ao Projeto Pedagógico do curso, pois na organização curricular, há 

a separação entre a formação básica ou instrumental,  a formação profissional e a formação 

profissional aplicada. No referido documento vigorou a estruturação 3+1, visto que 

primeiramente os conhecimentos teóricos são abordados, para posteriormente serem 

“colocados em prática” por meio das disciplinas de Práticas Pedagógicas. 

As discentes também reivindicam que as disciplinas de caráter mais prático ou 

que versem sobre níveis e modalidades de educação devam ser ofertadas em 

períodos iniciais do curso, que antecedem os estágios supervisionados, a fim de que 

deem base à prática no curso e aos estágios remunerados, permitidos a partir do II 

semestre acadêmico, a exemplo do IEL e PIBID. 

 Na opinião abaixo, a depoente expressou certo desapontamento ou frustração 

com o curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié, devido, segundo ela, à 

ausência de momentos que promovessem o contato dos discentes com a realidade 

escolar, o cotidiano que envolve a sala de aula. 

... o curso de Pedagogia quando entrei, pensei em ser de outra forma. De uma forma assim... 
mais prática. Porque assim, todo mundo reclama que é muita teoria. Eu sei que a teoria é 
necessário [...]. Mas é... fica meio vago na hora que vai pra uma sala de aula, porque até 
mesmo antes do estágio, existem alguns estágios remunerados [...] e aí eu tive essa dificuldade, 
vi essa dificuldade em... na sala de aula, porque não... não me deu embasamento, assim: como 
eu agir, como o fazer mesmo [...]. Porque tem muita teoria [...]. Então, eu esperava muito mais 
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do curso, entendeu? Eu acho que eu aprendi bastante, mas aprendi ainda muito mais 
relacionando com a realidade do dia a dia na sala de aula, antes do estágio mesmo, até mesmo 
antes do estágio, porque eu já fiz o estágio I [Educação Infantil], estou agora pra fazer o 
estágio II [anos iniciais], mas eu me senti assim, um pouco desestimulada do curso em pensar 
uma coisa, mas na verdade não ser (LÍCIA). 

 Além dos fatores relacionados ao currículo (distanciamento entre a teoria e 

prática, muitas disciplinas de caráter teórico, pouco contato com a prática e período 

de oferta de disciplinas práticas nos últimos semestres do curso), uma discente 

apontou como aspecto negativo, a insignificância de algumas disciplinas ofertadas 

pelo curso na formação do pedagogo.   

[...] mas que eu percebo ainda que algumas disciplinas fogem da nossa realidade no sentido 
que outras poderiam contemplar mais em detrimento de outras. Mais ou menos nesse sentido 
(JULI).  

Chamou nossa atenção a declaração de uma entrevistada que além de 

enfatizar a dicotomia teoria e prática, afirmou que o caráter generalista do curso 

impede o aprofundamento de alguns conhecimentos pertinentes na 

formação/atuação do pedagogo.  

Bem, eu acredito que o curso de Pedagogia, é... eu acredito que deveria ter algumas mudanças 
no curso porque eu acho que é muito amplo e ao mesmo deveria assim... especificar algumas 
coisas [...] porque dá uma visão geral pra gente e eu acredito que deveria ser mais específico 
né, ter mais disciplinas voltadas à metodologia e não só no sétimo semestre como a gente tem 
(CELI). 

Conforme a declaração de Celi o curso de licenciatura em Pedagogia da UESB, 

campus de Jequié, deveria centrar-se nas habilitações da formação profissional e 

ofertar um número maior de disciplinas voltadas aos conteúdos e metodologias do 

Ensino Fundamental em períodos letivos que antecedam os últimos semestres.  

Com base na análise das entrevistas, afirmamos que apesar das críticas e 

limitações apontadas pelas discentes, o curso de licenciatura em Pedagogia da UESB, 

campus de Jequié, é visto, sob a lente das mesmas, como um curso de proeminência 

na comunidade pela responsabilidade na formação dos pedagogos, no entanto, é 

necessário, segundo as entrevistadas empreender meios para a superação de fatores 

tais como: a formação generalista e a desarticulação entre a teoria e prática.  

O curso de licenciatura em Pedagogia da UESB, campus de Jequié, conforme 

análise das entrevistas, do Projeto Pedagógico e do fluxograma, está organizado sob 
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os moldes da racionalidade técnica (CARR, KEMMIS, 1988), visto que o enfoque sobre 

a teoria sobrepuja e antecede a prática. Ressaltamos que a formação para o 

desenvolvimento de atividades ligadas ao ensino nos anos iniciais de escolaridade 

tem sido bastante prejudicada, principalmente pela desarticulação entre os 

conhecimentos teóricos e práticos. Portanto, há a necessidade de criação de espaços 

em que seja garantida uma formação baseada na práxis, para que os futuros 

professores se apropriem dos conhecimentos necessários à atuação nas habilitações 

específicas na licenciatura em questão.  
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CAPÍTULO 6 

ANALISANDO A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA UESB, 

CAMPUS DE JEQUIÉ PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS 

INICIAIS 

Neste capítulo será apresentada a análise dos dados com maior 

aprofundamento a partir da literatura da área e dos fundamentos teóricos de 

Habermas e Freire. Para tanto, realizaremos a análise: das entrevistas 

semiestruturadas às discentes do VIII semestre de Pedagogia; da entrevista 

semiestruturada realizada com a docente da disciplina Conteúdos e Metodologia do 

Ensino Fundamental de Ciências; do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura 

em Pedagogia e da ementa da disciplina Conteúdos e Metodologia do Ensino 

Fundamental de Ciências, a fim de levantar as bases epistemológicas que amparam a 

formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié para o ensino de Ciências nos 

anos iniciais. Para tal, elegemos as seguintes categorias: i) Concepção de educação; ii) 

Concepção de ciência; iii) Concepção de Ensino de Ciências. 

Embora reconheçamos que as concepções de ciência e de ensino de Ciências 

podem ser construídas em períodos e vivências que antecedem o ensino superior, 

analisaremos essas concepções a partir do curso de Licenciatura em Pedagogia da 

UESB, campus de Jequié, com a finalidade de perceber de que forma este curso 

poderá ter contribuído para a (re) construção dessas concepções pelas discentes 

entrevistadas. Apresentaremos os dados em consonância com as categorias eleitas 

para a pesquisa. 

6.1- Concepções de Educação 

Por meio dessa categoria tencionamos perceber as concepções de educação 

manifestadas nas entrevistas (às discentes do VIII semestre de Pedagogia e à docente 

da disciplina CMEFC) e nos documentos, a fim de estabelecer uma relação entre as 

concepções das discentes e a formação no curso de Pedagogia da UESB, campus de 

Jequié. Para tal, buscamos fragmentos no corpus de dados que nos dessem bases para 

a produção desta categoria e suas respectivas subcategorias. 
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6.1.1- Concepção Tradicional de Educação  

A concepção Tradicional de educação centra-se na transmissão dos 

conhecimentos com fins pragmáticos. A formação, nessa concepção, visa fins técnicos 

para atender às necessidades do mercado, inserindo as pessoas no trabalho alienado. 

De acordo com o referencial habermasiano, o conhecimento objetiva o controle sobre 

o mundo (HABERMAS, 2006).  

Freire (1987) denomina a concepção Tradicional de educação bancária, por 

causa das formas pelas quais desenvolve a prática pedagógica, primando pelo 

depósito de conteúdos de forma acrítica e descontextualizada e pelas finalidades do 

ensino no contexto social. Não foram encontrados fragmentos com indícios dessa 

subcategoria no corpus da pesquisa, o que consideramos relevante, visto que no 

campo das ideias, tanto as entrevistadas (discentes e docente) quanto os documentos 

expressam intencionalidades educativas que não se incorporam na concepção 

Tradicional. 

6.1.2- Concepção Interpretativa de Educação 

Classificamos aqui como concepção Interpretativa de educação as correntes 

liberais que valorizam a formação humana com vistas ao desenvolvimento das 

habilidades individuais, e dão ênfase aos aspectos psicológicos e culturais. Na 

concepção Interpretativa de educação, há subjacente a ideia de que o conhecimento 

está no mundo, basta criar condições para que o aluno “descubra” (LIBÂNEO, 1990). 

Por isso, defende que o aluno só “aprende fazendo”, em contato com a cultura, o 

meio em que vive. A escola ideal é a que “prepara para a vida” com situações reais, o 

que poderíamos denominar de “escola da vida”. Nesta, diferentemente da concepção 

Tradicional, o conhecimento parte do contato com a prática, com o mundo físico e 

natural, sendo a compreensão o interesse que a direciona (HABERMAS, 2006).  

Identificamos ideias relacionadas a essa concepção de educação nos 

depoimentos de nove entre dez discentes do VIII semestre do curso de Pedagogia, da 

UESB, campus de Jequié. As discentes demonstram nos depoimentos que veem a 

educação de forma bastante ampla, pois afirmam que ela pode ser efetivada em 

diferentes espaços e ambientes de convívio humano. Além disso, a educação é 
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entendida de forma processual, pois, conforme relatos, começa no nascimento e se 

desdobra durante toda a vida.  

Chamou-nos a atenção o fato de as depoentes afirmarem que a educação não 

se limita aos espaços escolares, mas transcende-os, porque se concretiza nas 

múltiplas relações do sujeito com seus pares cotidianamente: na família, instituições 

religiosas, contato com pessoas da comunidade, nas instituições escolares, nos 

espaços e momentos de lazer, etc., o que consideramos pertinente, pois isso demostra 

que o curso apresenta várias formas de efetivação da educação, por meio das teorias 

abordadas.  

Interessa-nos salientar que para as entrevistadas, a educação não formal e a 

educação formal são importantes e cada uma tem papel distinto, porém 

complementar na formação e desenvolvimento das habilidades cognitivas e sociais 

da criança. 

Nos fragmentos abaixo, a educação é caracterizada como: “educação do 

berço”, “educação da família”, “educação do contexto de vivências”, “educação 

formal e não formal”, e “educação para a vida”.  

[...] é que tem um autor Brandão, que ele fala: na verdade não tem educação, tem educações 
[...] então vai ter uma educação para a família, uma educação para a escola, então eu acredito 
assim que educação ela é bem ampla e dá caminhos diversos (CELI). 

Eu penso que a educação, ela seja um processo de socialização [...] ela acontece a todo 
momento de nossa vida [...] ela não se restringe a um espaço de sala de aula [...] E eu acho que 
existe sim, educações e não só uma: existe a educação formal [...] Carlos Rodrigues Brandão 
[...] fala em educações, que sempre nós [...] estamos envolvidos nesse processo: na rua, na casa, 
em casa, na igreja, na comunidade, no bairro, na escola, na faculdade... (NARA). 

Mas, no sentido amplo, acho que educação é tudo, é o trabalho, é... é a socialização... pra mim é 
tudo. Tem Dermeval Saviani, tem Paulo Freire. Como Freire é... coloca, a educação é para vida 
[...] a escola, ela precisa estar humanizando as pessoas... (TÂNIA). 

[...] o ser humano quando ele nasce ele já é de certa forma embutido numa educação, a 
educação do berço [...] de certa forma que é primordial pra evolução, desenvolvimento dessa 
criança e aí ela vai aprendendo no berço, na convivência [...] e a educação... formal [...] é essa 
que vai mediar todo o processo de crescimento desse sujeito... (ROSA). 

Ainda que três entre as dez discentes entrevistadas tenham citado autores 

ligados à teoria crítica, como: Carlos Rodrigues Brandão, Paulo Freire e Dermeval 

Saviani, a concepção de educação evidenciada está pautada na valorização dos 

aspectos culturais e humanísticos. A menção desses autores nas entrevistas denota 
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que suas propostas de educação e suas opções teóricas são bastante discutidas 

durante o curso. Brandão9, especificamente, foi citado por Celi e Nara, as quais 

demonstram as contribuições desse autor para a construção de uma visão ampla de 

educação, não restrita ao espaço escolar.  

A concepção Interpretativa de educação preconiza que a oferta de escolarização 

formal para todas as pessoas contribui para a redução da pobreza e resolução de 

outros problemas sociais. A educação é vista como instrumento de redenção e 

ascensão social. No depoimento de Rosa, aparece um sentido de educação ligado a 

esse ideal, que foi bastante difundido na década de 1930 no Brasil por signatários de 

propostas escolanovistas liberais (LIBÂNEO, 1997). Envoltos por otimismo 

pedagógico, os defensores dessas propostas defenderam escolarização universal e 

gratuita para o povo brasileiro, com o objetivo de potencializar o desenvolvimento 

social e melhorar de condições de vida da população. Buscava-se a garantia da 

igualdade de oportunidade, mas não se assegurava a igualdade de condições e 

pregava-se a formação humanística e integral. Apesar das intenções aparentemente 

positivas subjacentes a essas propostas, havia implícita a ideologia da competência 

individual para a justificação das desigualdades da sociedade capitalista (LIBÂNEO, 

1990). 

Ao relacionarmos o fragmento de Rosa com a concepção Interpretativa, não 

desconsideramos a validade da educação formal para o desenvolvimento 

socioeconômico de um país. O nosso foco de análise acerca da opinião da depoente 

centra-se no fato da atribuição exclusiva deste sistema para redimir a sociedade do 

caos e das desigualdades. De fato, a educação é vista como necessária ao 

desempenho econômico de um país, mas ela sozinha não poderá efetuar tal tarefa, 

visto que deve ter a contribuição de outras instituições sociais, por isso, não podemos 

pensá-la apenas sob esse aspecto.  

6.1.3- Concepção Crítica de Educação 

Denominamos de concepção Crítica a corrente que reconhece e desvela as 

intencionalidades políticas implícitas à educação e preconiza que a ação pedagógica 

                                                           
9 A obra do autor intitulada O que é educação (1988) faz uma discussão sobre a educação e suas 
formas de realização ao longo dos períodos históricos em diferentes contextos e sociedades.  
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deve partir necessariamente do contexto sociocultural de determinada sociedade, 

comunidade, etc. O conhecimento nessa concepção é visto como instrumento de 

empoderamento das classes desfavorecidas e oprimidas historicamente. Nesse 

sentido, a educação é mecanismo de libertação ideológica e transformação social, 

sendo seu interesse primordial a emancipação humana por meio da autorreflexão e 

reflexão crítica sobre o mundo (HABERMAS, 2006). Percebemos ideais relacionados 

a essa concepção apenas no depoimento de Nina, a qual caracteriza a educação 

enquanto meio para a promoção da participação crítica na sociedade. 

[...] a gente se educa por outras pessoas também, pelo meio que você vive, então é algo que... 
vai me dar meios pra eu conviver, pra eu viver nessa sociedade, pra participar também, porque 
já que eu sou um sujeito, eu vou participar, vou contribuir para o desenvolvimento dessa 
sociedade... (NINA). 

 Além de enfatizar o caráter amplo da educação, a discente faz alusão à 

contribuição da mesma para o desenvolvimento da consciência crítica e para a 

formação do sujeito participativo, o qual necessita participar das decisões sociais e 

contribuir de forma consciente no desenvolvimento de sua comunidade e sociedade. 

Evidencia-se nesse sentido, o papel político da educação, sobre o qual Freire (1980, 

1987, 2001) enfatizava a necessidade de educar as pessoas para a libertação de 

ideologias que coisificam e oprimem o homem.  

 De modo geral, percebemos que as discentes apontam a existência de várias 

formas de educação, atribuindo importância à educação formal e não formal. 

Percebemos que o curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié, oportunizou às 

discentes o conhecimento de variadas formas de educação, o que foi possível notar 

em todos os depoimentos.   

Embora em alguns depoimentos haja menção a aspectos da teoria crítica, nove 

entre dez entrevistadas evidenciou indícios de opção educacional que caracterizam a 

concepção de educação Interpretativa, ligada à socialização, à valorização da cultura e 

desenvolvimento das habilidades humanas e sociais. Essa constatação evidencia que 

as discentes mantém uma concepção de educação ambígua, pois mesclam ideias 

humanísticas com referências a autores críticos. Com isso, evidenciam-se as 

dificuldades que se interpõem no processo do curso para a construção de concepções 

de educação de orientações críticas. Apenas uma depoente salientou o papel da 



 

 

114 

educação enquanto instrumento de mudança social e de formação do sujeito crítico e 

participativo. 

Percebemos uma discrepância entre a concepção de educação manifestada 

pelas discentes e a identificada no Projeto Político Pedagógico, visto que no texto que 

trata da “Natureza do curso” consta que um dos ideais do curso de Pedagogia é a 

formação de “leitores críticos da realidade” (UESB, 1997, p. 9). Nos objetivos do curso 

questões como: reflexão crítica, transformação da realidade social, conscientização 

das relações opressor-oprimido denotam ligação com a teoria freiriana e, sobretudo, 

com a concepção Crítica de educação.  

Analisamos que a docente da disciplina, por seu turno, acredita no poder do 

conhecimento enquanto meio de conscientização e desenvolvimento do pensamento 

crítico e reflexivo sobre o contexto social.  

[...] que esse conhecimento possa ajudar, possa contribuir [...] na vida das pessoas, de forma 
que elas possam refletir e transformar e agir de forma crítica e reflexiva na sociedade... 
(VERA).  

O fato de a ementa da disciplina Conteúdos e Metodologia do Ensino Fundamental 

de Ciências conter temas como: Educação e cidadania e movimento CTS indica que a 

concepção de educação da mesma também é a Crítica, isso é corroborado em um dos 

objetivos específicos: “analisar o papel do ensino de ciências como ponto de apoio 

para a preparação da cidadania...” (UESB, 2001 s/p).  

Em suma, a concepção de educação manifestada em nove das dez entrevistas 

das discentes tem características que nos permitem classificá-las como Interpretativa, 

com indicações de questões ligadas a autores de segmento crítico. Em contrapartida, 

na entrevista à docente da disciplina CMEFC e nos documentos analisados, 

identificamos a prevalência da concepção Crítica, a qual reconhece as contradições 

sociais e defende a educação enquanto instrumento de transformação e mudança.  

No quadro abaixo, apresentamos uma síntese das concepções de educação 

manifestadas tanto pelas discentes quanto pela docente da disciplina CMEFC e nos 

documentos: PPP do curso de Pedagogia e ementa da disciplina CMEFC. 
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Quadro 2- Concepções de educação evidenciadas no corpus da pesquisa 

CONCEPÇÕES DISCENTES DOCENTE PPP EMENTA 

TRADICIONAL  Não houve Não houve Não houve Não houve 

INTERPRETATIVA Ênfase na 
educação 
efetivada na 
convivência e em 
todos os âmbitos 
sociais; 
valorização dos 
aspectos 
culturais para a 
formação 
humana. 

Não houve  Não houve Não houve 

CRÍTICA Educação para a 
formação do 
sujeito crítico e 
participativo. 

Educação para a 
transformação 
da consciência 
humana e 
promoção à 
participação 
social. 

Assunção da 
sociedade de 
classes; 
educação para 
a formação do 
sujeito crítico e 
para a 
transformação 
social. 

Educação 
para a 
emancipação 
humana: 
cidadania 
participativa
. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

As constatações acima indicam que os objetivos contidos no Projeto Político 

Pedagógico do curso de licenciatura em Pedagogia da UESB, campus de Jequié, não 

foram completamente corporificados no processo de formação das discentes, o que se 

explica pela existência de obstáculos que são erigidos entre o ideal, ou seja, o que 

expressam os documentos e o real, a formação que é efetivada concretamente na 

dinâmica do curso. Por isso, afirmamos que a organização curricular, bem como os 

espaços e tempos de formação nas diversas disciplinas, não tem contribuído para a 

formação profissional emancipatória. 

6.2- Concepções de Ciência 

Para compreensão das concepções de ciência procuramos nas entrevistas e 

documentos as opiniões e fragmentos que caracterizam a ciência, falam de sua 

relação com outros aspectos na sociedade e formas de produção do conhecimento. 
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6.2.1- Concepção Positivista de Ciência 

Classificamos como concepção Positivista de ciência ou empírico-analítica a que 

defende a produção do conhecimento de forma objetiva, neutra e metodologicamente 

rigorosa: com base na observação e experimentação, a fim de que as teorias sejam 

testadas. O mundo nessa concepção é previamente estruturado, sendo necessário 

descrevê-lo “teoricamente [...] na sua ordem conforme as leis, tal como é” 

(HABERMAS, 2006, p. 131). Desse modo, essa concepção desconsidera as questões 

socioculturais e históricas na produção do conhecimento.  

A mídia difunde essa concepção quando divulga que ciência é o comprovado 

ou descobertas novas, sob a responsabilidade de cientistas em laboratórios 

(KOSMINSKI; GIORDAN, 2002). Nos depoimentos de oito entre dez discentes, 

apareceram termos como: “comprovado”, “descoberto”, “descobertas”, “novas 

descobertas”, “verificação” e “estudo das coisas naturais” conforme exemplificado 

nos fragmentos abaixo, os quais explicitam que as mesmas acreditam numa ciência 

capaz de comprovar, verificar, testar questões investigadas e que seja criadora, que 

produza novas descobertas.  

 Acho que ciência [...] é o comprovado [...] é algo que foi comprovado, que um teórico estudou 
e comprovou e ali a gente entende por ciência [...] que é algo confirmado, não é algo do senso 
comum... (CELI). 
... ciência é tudo que pode ser analisado, tudo que pode ser comprovado [...] ciência é o estudo 
que pode ser comprovado, tudo que você pode é... dar uma certeza, é investigação, algo... você 
pegar um objeto, investigar aquele objeto, que seja o seu objeto de estudo, e a partir dali você 
chegar a uma conclusão... (MARY). 

[...] a própria mídia [...] coloca a ciência como algo que foi descoberto, eu acho que pra mim é 
colocada assim, como a descoberta nova que surgiu [...] a ciência está ligada a isso: sempre a 
uma nova descoberta ou algo novo que surgiu... (LANA).  

De acordo com as discentes, para ser científico deve necessariamente haver 

comprovação ou gerar novas descobertas. No depoimento de Lana é possível 

perceber expressamente a influência da mídia na construção da sua concepção de 

ciência. Cachapuz et. al. (2005, p. 46) afirma que a concepção Positivista de ciência 

difunde uma imagem ingênua de ciência, “socialmente difundida e aceita”, 

atribuindo a “a essência da atividade científica à experimentação”, caracterizando a 
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ciência como “descobrimento científico”, como é divulgado pelos meios de 

comunicação. 

É possível observar nos depoimentos abaixo que Rosa e Lícia veem a ciência 

como o “estudo dos seres vivos”, “das coisas naturais” especificamente do ser 

humano, plantas e animais.  

[ciência] é o estudo da vida [...] é o conhecimento da vida [...] É... o conhecimento dos seres 
[...]. Tudo o que existe em nosso mundo (ROSA). 

[...] seria o estudo [...] das coisas naturais [...] eu penso assim. [...] eu penso que é [...] tudo 
assim, que são as coisas naturais [...] do ser humano, do corpo humano, [...] de vege... de 
animais, essas coisas assim, mas o conceito [...] seria o estudo de tudo que vem a ser natural, 
envolvendo o ser humano, animais, plantas... (LÍCIA). 

Essas ideias são fundamentadas em propostas naturalistas e antropocêntricas 

de ciência, pois ao perceberem-na por esse prisma, excluem-se as questões 

socioculturais que estão envolvidas nessa área. Nessa perspectiva, os fatores 

existentes na sociedade, não são objeto de apreciação científica, pois a mesma se 

ocupa das coisas naturais. De acordo com Habermas (2006) a concepção Positivista ou 

empírico-analítica de ciência, além de atribuir grande valor aos métodos 

experimentais, procede na descrição dos fatos e fenômenos naturais. Os 

conhecimentos e produtos da ciência são prognósticos, em virtude da sua validade 

técnica e rigorosidade metódica na construção e aplicação das teorias à realidade.  

6.2.2- Concepção Hermenêutica de Ciência 

Segundo Habermas (2006) a concepção Hermenêutica de ciência privilegia a 

produção dos conhecimentos com base na atitude de intepretação e compreensão do 

mundo pelo sujeito. O conhecimento nessa concepção é produzido não com base na 

objetividade, mas sim da subjetividade.  

Identificamos esses princípios nas entrevistas de duas entre dez discentes do 

curso de licenciatura em Pedagogia da UESB, campus de Jequié. Percebemos a 

existência de uma concepção de ciência voltada para a produção do conhecimento de 

forma subjetivizada: “estudo para alcance de uma teoria”, “estudar algo”, “conhecer 

algo” “pesquisar algo” são conotações hermenêuticas de ciência. Nas opiniões 

abaixo, ciência é a atividade de busca pelo conhecimento por meio de pesquisas e 

estudos. 
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Eu definiria ciência como conhecimento. Não só pautado na base de um conhecimento 
científico [...] e que ciência hoje ela foge eu penso, daquela concepção que se tinha antes: 
pensava em ciência e já vinha logo um cientista com aqueles cabelos tudo voando, com aquela 
concepção [...]. Hoje eu acho que assim... o que você se propõe a estudar [...] a conhecer sobre 
algo, a buscar conhecer, eu acho que aquilo ali é ciência, eu penso. A construção mesmo, você 
se propor, você tá estudando sobre um determinado assunto, tem que ir em suas bases, que 
você tá buscando e eu penso que aquela construção ali do conhecimento seja ciência (NARA). 

[...] é o estudo para alcançar uma teoria [...] para mim, eu acho que um pesquisador, esse 
mesmo professor que a gente vê na faculdade, pra mim aquilo, ele é um cientista, né? Porque 
trabalha, ele estuda, ele pesquisa. É um cientista. O cientista não necessariamente está 
inserido naquele laboratório, mas o cientista ele pesquisa, ele é... imbuído por uma curiosidade, 
então só pelo fato assim, desse [...] desejo de buscar, né? de tá esclarecendo, eu acho que [...] 
pode se considerar que ele é um cientista (TÂNIA). 

A concepção Hermenêutica, segundo Habermas (2006) atribui à ciência o papel 

de produção do conhecimento por meio da interpretação subjetiva, partindo da 

prática à teoria. Nesta, “em vez da observação, é a compreensão de sentido que abre 

o acesso aos fatos” (p. 138). Apesar de evidenciarem elementos da concepção 

Hermenêutica de ciência, as discentes (Nara e Tânia) demonstram que há discussões 

sobre o que é ciência no curso de licenciatura em Pedagogia da UESB, campus de 

Jequié, isso é perceptível quando elas mencionam que não consideram os cientistas 

como seres à parte do mundo, isolados em laboratórios, vestidos de jalecos brancos, 

mas pessoas que produzem conhecimentos com base em pesquisas, inclusive os 

diversos pesquisadores da academia.  

Uma depoente, afirmou que a docente oportunizou discussões que 

possibilitaram um novo entendimento de ciência, em contraponto à concepção 

Tradicional e isso confirma que as discussões sobre a natureza da ciência 

colaboraram para que as discentes expressassem uma nova visão de cientista.  

[...] A questão da docência e da própria professora nossa da disciplina, ela [...] nos possibilitou 
compreender a ciência de uma diferente forma, acho que foge um pouquinho da tradicional... 
(JULI). 

Com isso, observamos que Nara e Tânia, expressam tentativas de superação de 

visões simplistas de ciência e por isso, nos leva a perceber que estão em processo de 

reconstrução ou mudança de suas concepções de ciência pelas influências da 

disciplina CMEFC.  
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6.2.3- Concepção Crítica de Ciência 

A concepção Crítica de ciência produz os conhecimentos por meio da práxis, ou 

seja, dispensa a lógica objetivista da concepção Positivista e a autocompreensão 

subjetivista da concepção Hermenêutica e atribui importância à análise crítica sobre o 

contexto histórico por meio do exercício autorreflexivo (HABERMAS, 2006). Nesta 

concepção, o conhecimento é produzido da relação entre a teoria e prática, com vistas 

à emancipação.  

Na entrevista à docente da disciplina CMEFC encontramos um fragmento 

relativo a essa concepção, pois ela afirma que a ciência tem o papel de promover o 

desenvolvimento da reflexão crítica das pessoas, a fim de que estas tenham 

possibilidades de agir e transformar a sociedade em que vivem.  

 [...] ciência é [...] todo conhecimento produzido, e é claro que enquanto conhecimento, ele tem 
um papel fundamental na sociedade, no sentido de fazer as pessoas pensarem, refletirem, 
porque na verdade, o que se espera do conhecimento, [...] da ciência, da tecnologia, [...] são as 
mudanças na sociedade, que esse conhecimento possa ajudar, possa contribuir [...] na vida das 
pessoas, de forma que elas possam refletir e transformar e agir de forma crítica e reflexiva na 
sociedade (VERA). 

Evidencia-se ideias de emancipação, como: “mudanças sociais”, “reflexão”, 

“transformação” e “ação crítica e reflexiva”, dos quais a ciência deveria incumbir-se.  

Na ementa da disciplina encontramos os seguintes indícios de conotação 

crítica: “Educação e sociedade” e “movimento CTS”. Além desses, consta no objetivo 

geral que a disciplina pretende analisar o ensino de Ciências como forma de 

preparação para a cidadania, por meio da “compreensão mais ampla dos significados 

da ciência, das suas imitações e do seu potencial de ação sobre a sociedade como um 

todo” (UESB, 2001). Um dos conteúdos da disciplina é “a natureza da ciência”, o que 

indica proposta de estudos sobre filosofia e história da ciência, a fim de que esta seja 

encarada de forma crítica e influenciada por fatores políticos, sociais e culturais. Com 

base nesses elementos, constatamos que a concepção Crítica de ciência embasa a 

ementa da disciplina CMEFC. 

Embora não esteja explicitada a concepção de ciência no Projeto Político 

Pedagógico do curso de Pedagogia, extraímos alguns fragmentos que nos deram base 

para análise desta categoria no referido documento. No texto que trata sobre a 
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concepção do curso de Pedagogia, consta que este deverá fornecer uma formação 

generalista que capacite ao profissional “analisar com rigor a realidade educacional e 

social, seus problemas e necessidades, para posiciona-se frente a ela de forma 

compreensiva e crítica” (UESB, 1997, p. 9). Já no texto que justifica os objetivos do 

curso de Pedagogia, consta que os profissionais formados deverão “ser capazes de 

chegar a uma profunda compreensão da escola enquanto realidade concreta e 

inserida no contexto histórico-social (inclusive dos mecanismos de dominação aí 

atuantes)” (UESB, 1997, p. 10). 

Identificamos que a concepção Crítica de ciência permeia os fragmentos 

citados, pois o documento preconiza a análise profunda da realidade 

socioeducacional, não apenas para produção de conhecimento da mesma, mas para 

compreendê-la de forma crítica, com vistas à intervenção. No PPP está posto que as 

disciplinas integradas à Prática da Pesquisa Educacional são responsáveis por 

fomentar a análise profunda da educação inserida no contexto político e social para 

promover a compreensão dos discentes. Nesse sentido, o PPP do curso de 

licenciatura em Pedagogia revela intencionalidades de emancipação do profissional 

formado, o qual deverá atuar enquanto agente de crítica aos modelos estabelecidos e 

buscar meios para a criação de uma escola com ideias de formação para a cidadania 

participativa. 

Ao cruzarmos os resultados da análise, consideramos que nas entrevistas das 

discentes prepondera a concepção Positivista ou empírico-analítica de ciência com a 

existência de opiniões de orientação Interpretativa (HABERMAS, 2006), por outro 

lado, a docente da disciplina CMEFC, bem como os documentos analisados 

evidenciaram uma concepção Crítica de ciência (HABERMAS, 2006).  

A análise das concepções de ciência nos revelou que a concepção do PPP, da 

ementa e da docente não foi materializada na construção ou revisão das concepções 

de ciência das discentes durante o curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié. 

Todavia, tal afirmação não significa que esses aspectos tenham sido negligenciados 

na disciplina de CMEFC e nas demais disciplinas do curso, pois em algumas delas 

aborda-se sobre a ciência e a natureza do trabalho científico, como por exemplo: 

filosofia, sociologia, antropologia e metodologia da pesquisa científica. O que pode 
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explicar a predominância da concepção Positivista (HABERMAS, 2006) nas discentes, 

é a impregnação durante toda a vida escolar de concepções distorcidas de ciência, 

divulgadas pelos livros didáticos, pela mídia e até mesmo pelos docentes, visto que 

as concepções destes influenciam a prática pedagógica do ensino de Ciências, bem 

como a formação das concepções dos educandos (GUISASOLA; MORENTIN, 2007; 

RODRIGUES; VIEIRA, 2012). 

Apresentamos abaixo o quadro sintético com as concepções de ciência 

identificadas nessa categoria, as quais foram manifestadas pelas discentes, docente 

da disciplina CMEFC e nos documentos analisados.  

Quadro 3- Concepções de ciência levantadas nos dados. 

CONCEPÇÕES DISCENTES DOCENTE PPP EMENTA 

TRADICIONAL Ciência como 
comprovação, 
experimentação, 
novas 
descobertas e 
estudo de 
fenômenos da 
natureza. 

Não houve Não houve Não houve 

HERMENÊUTICA Ciência 
enquanto 
estudo para se 
chegar a uma 
teoria; pesquisa 
sobre algo, 
buscar conhecer 
algo por meio 
da busca 
individual.  

Não houve Não houve Não houve 

CRÍTICA Não houve  Ciência como 
produção de 
conhecimento e 
mecanismo de 
transformação 
da consciência 
humana e da 
realidade. 

Ciência como 
investigação do 
objeto para 
intervenção na 
realidade. 

Ciência como 
produção 
histórica 
humana e 
mecanismo de 
transformação 
da realidade e 
formação do 
pensamento 
crítico. 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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6.3- Concepções de Ensino de Ciências 

Para analisar as concepções de ensino de Ciências nos dados da pesquisa 

procuramos fragmentos que nos dessem base para percepção dos elementos que 

indicassem a construção desta categoria.  

6.3.1- Concepção Tradicional de Ensino de Ciências 

 Na concepção Tradicional de ensino de Ciências, que foi inspirada na 

concepção Positivista de ciência, o professor é o centro do processo de ensino e 

aprendizagem, sendo que as aulas são baseadas na transmissão dos conhecimentos 

científicos, os quais são repassados como produtos prontos e acabados, de forma 

descontextualizada e acrítica. Os alunos devem memorizar e reproduzir informações 

nas avaliações, que não valorizam os processos de construção do conhecimento e 

sim, os produtos, desde que estejam de acordo com as prescrições do livro didático e 

do professor. A experimentação é realizada para confirmar a teoria e são ignorados 

os conhecimentos prévios dos alunos, pois o planejamento segue as orientações pré-

estabelecidas.  As relações entre ciência, sociedade, tecnologia e ambiente, como 

também a História da ciência são negligenciadas. Desse modo, prevalece a ideia de 

neutralidade da ciência, que é vista como instrumento de conquista e controle da 

natureza (AUGUSTO, 2010; FERNANDES, 2009).   

 Na entrevista à docente da disciplina CMEFC e nos documentos (PPP do curso 

de Pedagogia e ementa da disciplina CMEFC) não foram encontradas evidências que 

se encaixassem na concepção Tradicional de ensino de Ciências. Encontramos dentre 

as dez entrevistas, sete com declarações relacionadas a essa concepção. As discentes 

defenderam a existência de laboratórios nas escolas para que os professores 

pudessem fazer experimentos e os alunos pudessem visualizar a teoria na prática. Os 

fragmentos abaixo ilustram as ideias expostas nas entrevistas.   

[...] nas escolas [...] deveria existir laboratórios (...) no qual os alunos iriam estar 
investigando, estar fazendo experiências... (CELI). 
[...] eu penso numa escola que tenha de certa forma laboratórios, pra gente tá pesquisando, pra 
o aluno tá tendo contato com o que ele tá aprendendo, ou seja, tá vendo na prática... (ROSA). 

[...] as escolas deveriam ter os laboratórios [...] pra trabalhar com as crianças [...] pra o 
professor, a hora que for trabalhar com a disciplina de Ciências tá explicando o conteúdo e ali o 
aluno em interação mesmo ali, fazendo os experimentos, praticando pra que ele fosse 
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conseguindo visualizar [...] a teoria, o que foi trabalhado, ao mesmo tempo que a prática... 
(NARA). 

 A defesa da ideia que o ensino de Ciências nos anos iniciais é eficaz se 

realizado no espaço do laboratório foi encontrada em oito das entrevistas. Este 

espaço, segundo as discentes, é importante para os alunos fazerem experiências, 

investigar fenômenos, visualizar a teria na prática e testar (colocar em prática a 

teoria).  

Não desconsideramos o laboratório enquanto recurso para o ensino de 

Ciências para os anos iniciais, no entanto, é necessário utilizá-lo de forma 

diferenciada, com base na proposição de problemas, provocação, indagações, 

levantamento de hipóteses e busca por novas soluções (KRASILCHIK, 2008). O 

laboratório pode ser interessante desde que seja um espaço de investigação, de 

produção de novos conhecimentos e instigue a capacidade investigativa dos alunos, 

por meio da curiosidade epistemológica.  

A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o exercício 
da curiosidade, sua capacidade crítica de "tomar distância" do objeto, de 
observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de "cercar" o objeto ou fazer sua 
aproximação metódica, sua capacidade de comparar, de perguntar (FREIRE, 
1996, p. 52). 

 A docente da disciplina CMEFC desenvolveu algumas atividades 

experimentais em sala de aula e realizou duas aulas no laboratório de Biologia, o que 

consideramos viável para que os futuros professores compreendam aspectos de 

utilização e funcionamento desse espaço.  

[...] Então nessa parte de estratégias, de metodologia de ensino de Ciências, eu dei uma 
abordagem sobre a questão da experimentação, levei os alunos para o laboratório, levei os 
alunos duas vezes para o laboratório de Biologia, fizemos aula prática [...] no laboratório, pra 
eles conhecerem o laboratório, conhecerem o microscópio, é... e fizemos algumas atividades 
práticas experimentais também na sala de aula... (VERA). 

 As aulas no laboratório, bem como as atividades experimentais realizadas em 

sala de aula, podem ter despertado nas discentes grande expectativa quanto à 

utilização desses recursos metodológicos nos anos iniciais. Porém, a literatura da área 

(KRASILCHIK, 2008) preconiza que o ensino nessa etapa pode ser efetivado em 

vários espaços e ambientes, inclusive no laboratório, mas este não é imprescindível 

para o ensino às crianças. Além disso, alertamos que a utilização do laboratório 
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requer cuidados e medidas de segurança, principalmente quando se trata de 

desenvolver atividades com a faixa etária correspondente aos anos iniciais.  

Consideramos que a concepção de ensino de Ciências manifestada pelas 

discentes, tem relação com a concepção de ciência que elas evidenciaram na 

pesquisa: a Positivista (HABERMAS, 2006). Se a ciência é vista como uma atividade 

de experimentação e observação de fenômenos com base em rigorosidade, métodos e 

técnicas, o ensino é fundamentado em atividades experimentais para colocar a teoria 

em prática ou visualizar a teoria e para tal, o laboratório se torna um espaço 

privilegiado.   

Guisasola e Morentin (2007) investigaram as concepções dos futuros 

professores e professoras dos anos iniciais da Escola Universitária de Magistério de 

Bilbao, na Espanha sobre o papel da ciência, metodologia da ciência e 

desenvolvimento do conhecimento e do trabalho científico e constaram que a maioria 

dos futuros professores tem uma concepção Positivista de ciência, pois esta é 

representada como “um corpo de conhecimentos formado por fenômenos naturais e 

teorias”; os conhecimentos científicos são verdadeiros, porque são “contrastados com 

dados observáveis”; os fatos científicos são importantes, porque dão sentido às 

teorias, sendo que “a observação e a investigação experimental dos fenômenos são as 

etapas mais importantes da metodologia científica”; a ciência progride de forma 

linear e “a mudança ocorre quando surgem novos fatos experimentais, devido 

principalmente, aos avanços tecnológicos” (GUISASOLA; MORENTIN, 2007, p. 257). 

Semelhantemente as discentes do VIII semestre de Pedagogia expressaram 

suas opiniões sobre o ensino de Ciências nos anos iniciais, baseadas em suas visões 

sobre o papel da ciência e metodologia da ciência. Portanto, como observaram 

Guisasola e Morentin, 2007; Rodrigues e Vieira, 2012, as concepções sobre a natureza 

da ciência influenciam a concepção de ensino e aprendizagem em Ciências Naturais. 

6.3.2- Concepção Interacionista de Ensino de Ciências 

As propostas de ensino-aprendizagem Interacionistas foram inspiradas no 

Construtivismo, que explica o desenvolvimento humano pela interdependência entre 

maturação biológica e a cognitiva. A construção do conhecimento na concepção 
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Interacionista de ensino se dá pela interação do homem com o objeto. Essa concepção 

atribui grande destaque aos métodos de ensino, estes, tem por finalidade facilitar a 

aprendizagem, tornar as aulas mais atrativas e promover a interação dos alunos com 

o mundo, ou seja, o objeto de conhecimento. Visto que os alunos são ativos, cabe ao 

professor dominar aspectos ligados à psicologia para atender as necessidades dos 

mesmos e auxiliar no desenvolvimento de suas aptidões individuais, e para isso, 

necessita munir-se de metodologias diferenciadas a fim de que a aprendizagem seja 

efetivada. 

Nos depoimentos às discentes, oito entre dez, manifestaram ideias com 

conotações da concepção Interacionista de ensino de Ciências. As depoentes citaram 

como alguns requisitos principais para o ensino de Ciências nos anos iniciais: 

valorização da experiência do aluno, contato com o objeto cognoscível, por meio de 

experimentos, excursões, visitas a museus, jogos, etc., interação do aluno com o 

ambiente, promoção de aulas dinâmicas, utilização de metodologias variadas e 

ensino de Ciências voltado para a preparação da vida. Salientamos que no PPP do 

curso de Pedagogia não encontramos nenhum indício que pudesse ser identificado 

com essa subcategoria. 

[...] As estratégias de ensino devem ser bem diversificadas [...] porque crianças só falando eles 
não entendem, então tem que ter, mostrar, que é aquela ligação entre o que eles veem e o que 
eles aprendem. Então dinâmicas bem diferentes, dinâmicas de grupo [...] a gente tem que 
passar pra eles terem a consciência que aquele ensino vai ser pra vida deles, eles vão conviver 
com aquilo em casa, eles podem levar aquilo que a gente tá ensinando pra casa, pra mãe, pro 
pai, pra irmã e pra vida dele principalmente (NINA). 

[...] precisamos saber fazer experiências [...] porque [...] tem algumas experiências que você 
pode tá trazendo pra estimular os alunos, debates, [...] murais. Eu acho que dessa forma [...] a 
aula se transforma em algo mais prazeroso pra os alunos e até mesmo pro professor [...]. 
Então, seria uma... uma sala bastante equipada, né? com [...] vários [...] cantos e poderia ter 
jogos né? que estimulassem [...] essa criança, como também alguns objetos pra eles poderem 
fazer experiências, eles mesmos manipular (LÍCIA). 

[...] De uma forma dinâmica, usando metodologias é... diferentes... por exemplo, é... com 
experiências, levar experiências pra sala, porque é uma coisa que chama mais a atenção dos 
alunos, que eles participam, né? e é um conhecimento mais concreto (MARY). 

 [...] práticas diferenciadas, nesse contexto de saber fazer e de saber ensinar Ciências no 
contexto de sala de aula, porque é assim: a motivação ela não é só intrínseca, mas ela é 
extrínseca também, então eu acho que o papel do professor é fundamental nesse processo... 
(JULI). 
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[...] é importante tá trabalhando com experiências, [...] estar aproximando o aluno da 
realidade, né? fazer passeios, passeios turísticos, visitar um museu, é importante também, eu 
acho que são... o professor sabendo fazer isso pode ficar interessante para a sua metodologia... 
(TÂNIA). 

As expressões “motivação,” “estratégias diferenciadas”, “experiências” 

“conhecimento mais concreto”, “aproximação do aluno com a realidade” e “ensino 

significativo” parecem indicar a influência de princípios interacionistas na concepção 

dessas entrevistadas. As discentes demonstraram que o ensino de Ciências nos 

iniciais deve ser efetivado por meio de metodologias diferenciadas para promover a 

motivação nos alunos, como também, para tornar o ensino significativo. Para elas, os 

métodos podem tornar o ensino de Ciências mais palpável, ou seja, concreto para a 

compreensão das crianças. 

 As metodologias de ensino são amplamente valorizadas e têm lugar de 

destaque na concepção Interacionista de ensino, porém cabe ressaltar que os métodos 

de ensino por si só, não têm o poder de promover a aprendizagem (ARAÚJO, 2006; 

KRASILCHIK, 2008), pois a maneira como são utilizados determina o êxito ou o 

fracasso. Desse modo, não é a realização de metodologias alternativas que irá 

garantir a aprendizagem das crianças, mas primeiramente, o domínio dos conteúdos 

pelo professor e sua habilidade no estabelecimento da interação entre conteúdo e 

método.  

Nas entrevistas, as discentes sugerem métodos (dinâmicas, dinâmicas de 

grupo, exposições, experimentos, passeios turísticos, visitas a museus, debates, 

exibição de vídeos, exposições em murais, jogos, cantinhos da ciência) para o ensino 

de Ciências nos anos iniciais, pois acreditam que eles podem tornar o ensino mais 

prazeroso tanto para o aluno quanto para o professor, despertando no primeiro a 

atenção, interesse e a participação em sala de aula, tornando dessa forma, as aulas 

mais interessantes e promovendo a aprendizagem significativa.   

Nos depoimentos de Nina, Lícia e Mary, foi destacada a importância de 

ensinar Ciências nos anos iniciais por meio de exemplos práticos e atividades 

concretas, a fim de que as crianças compreendam os conteúdos científicos. Essas 

ideias estão diretamente relacionadas à teoria piagetiana, de cunho interacionista que 
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explica o desenvolvimento humano por fases, dentre as quais, uma é denominada de 

período operatório-concreto (7-12 anos) que coincide com o momento em que a 

criança está nos anos iniciais de escolaridade (CUNHA, 2003). 

O Projeto ABC na Educação Científica “A Mão na Massa” foi inspirado na 

concepção epistemológica construtivista e valoriza a participação ativa da criança na 

construção do conhecimento científico. Essa proposta atribui grande importância às 

atividades práticas experimentais nos anos iniciais, por meio das quais o professor 

deve suscitar nos alunos a curiosidade, levantamento de hipóteses e capacidade de 

resolução de problemas, partindo de um problema ou indagações 

(SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE, 2009; ZANON; FREITAS, 2007). 

Aquiescemos que os métodos de ensino podem ser utilizados com base na 

concepção Tradicional, Interacionista ou Crítica de ensino, no entanto, a forma como 

foram descritos nos depoimentos, com ênfase acentuada sobre a facilitação da 

aprendizagem e a promoção do contato com a realidade, nos indica a existência da 

concepção Interacionista de ensino de Ciências.  

A docente entrevistada relatou que na parte prática da disciplina CMEFC, 

trabalhou com diversas metodologias de ensino de Ciências, a fim de que fossem 

aplicados na sala de aula dos anos iniciais, nas diversas disciplinas, inclusive 

Ciências Naturais.  

[...] quando eu trabalhei a disciplina [...] a gente [...] procurou variar muito as metodologias, 
trabalhava muito dinâmica de grupo, [...] trabalhava a questão lúdica também [...] no ensino 
de Ciências [...]. Depois trabalhei a parte dos PCNs que aí sim, foi uma parte mais prática. 
Nós estudamos os parâmetros: objetivos, os princípios, [...] os temas transversais e depois os 
alunos em cima desses temas, de cada tema transversal, eles traziam algumas atividades 
práticas, lúdicas [...]. Então nessa parte de estratégias, de metodologia de ensino de Ciências, 
eu dei uma abordagem sobre a questão da experimentação, levei os alunos para o laboratório, 
levei os alunos duas vezes para o laboratório de Biologia, fizemos aula prática [...] no 
laboratório, pra eles conhecerem o laboratório, conhecerem o microscópio, é... e fizemos 
algumas atividades práticas experimentais também na sala de aula [...] então eu levei algumas 
[...] práticas possíveis de serem feitas dentro da sala de aula, práticas simples [...] com o 
roteirinho que eles podiam fazer na sala de aula e que também podiam [...] podia ser levado pra 
sala de aula deles. E também trabalhei uma parte sobre a questão do lúdico [...] o lúdico o 
ensino de Ciências [...] Trabalhei um pouco de [...] literatura infantil, então, tudo atrelado ao 
conteúdo de Ciências. Trabalhei música, [...] vídeo, [...] porque são estratégias de ensino e são 
estratégias que [...] podem e devem ser utilizadas pra trabalhar não só em ensino de Ciências, 
mas também qualquer [...] qualquer outra área [...] então eu fiz dramatização com eles também 
[...] (VERA). 
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A concepção de ensino de Ciências manifestada pelas discentes do VIII 

semestre do curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié, pode ter uma ligação 

com o trabalho da docente, como foi possível perceber no depoimento acima, quando 

ela relatou a forma pela qual organizou e desenvolveu o trabalho na disciplina, 

principalmente no que tange às metodologias de ensino que foram abordadas: 

experimentos, vídeos, dinâmicas de grupo e atividades lúdicas, como: dramatização, 

música e literatura infantil. A diversidade metodológica apresentada pela docente 

possibilitou às discentes o conhecimento de metodologias diferenciadas para o 

ensino de Ciências dos anos iniciais de escolaridade.  

Consideramos as contribuições das disciplinas de psicologia, contidas no PPP, 

que enfatizam dentre outras concepções de ensino, as interacionistas e por outro 

lado, inferimos que as concepções das discentes tenham sofrido influências da 

literatura da área de ensino de Ciências, que tem autores de opção epistemológica 

construtivista (BIZZO, 2002; CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2003), por isso, é provável 

que os textos discutidos na disciplina CMEFC, tenham influenciado para a evidência 

da concepção Interacionista de ensino de Ciências nas entrevistadas. Soma-se a isso, o 

fato de a ementa da disciplina CMEFC abordar na unidade III conteúdos como: 

“Técnicas de ensino e Atividades extraclasse” (UESB, 2001, s/p).  

Ademais, inferimos que o impacto sobre a construção da concepção de ensino 

de Ciências demonstrada pelas discentes, pode estar associado ao fato de a disciplina 

ter sido ministrada um semestre antes das entrevistas, no sétimo período acadêmico, 

tal fato, pode ter facilitado a exposição, pelas depoentes, dos aspectos didáticos 

abordados na disciplina. 

6.3.3- Concepção Crítica de Ensino de Ciências 

 A concepção Crítica de ensino de Ciências valoriza o contexto sociocultural 

dos alunos, considera os conhecimentos espontâneos e tem por finalidade a formação 

para o desenvolvimento da consciência crítica e reflexiva para que haja a participação 

dos sujeitos nas questões sociais que envolvem interações entre ciência-tecnologia-

sociedade (SASERON; CARVALHO, 2008; SANTOS, 2006). O conhecimento deve ser 

abordado em sala de aula de forma provocativa, levantando indagações para que os 
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alunos se sintam impulsionados a refletir, levantar soluções e desenvolver a 

consciência crítica, tudo isso com finalidades de emancipação (FREIRE, 1996; 

HABERMAS, 2006).  

Nas entrevistas às discentes, encontramos em quatro depoimentos, indicativos 

da concepção Crítica de ensino de Ciências, tais como: relação do ensino ao contexto 

do aluno, relação teoria e prática, consideração ao contexto sociocultural dos alunos e 

problematização da ciência em sala de aula. Esses princípios são defendidos pelas 

propostas emancipatórias de ensino de Ciências e estão em consonância com os 

ideais da concepção de educação problematizadora de Freire (1987), que tem sido 

utilizada para a criação de propostas de ensino de Ciências (DELIZOICOV, 1982; 

DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007).  

 [...] os professores deveriam tá interagindo mais, [...] tá relacionando o ambiente do aluno 
também, onde ele vive, relacionando com o ensino da ciência teoria e prática tudo isso... 
(CELI). 

 [...] é uma forma de trabalhar as metodologias de forma diferenciada, de compreender o aluno, 
de compreender a ciência presente no cotidiano mesmo, trazer essas situações, problematizar 
também na sala de aula [...]. Primeiro eu acho que precisa se fundamentar na realidade do seu 
público [...] Qual é o público? Quais são os alunos? Quais são as necessidades? [...] Quais são 
as peculiaridades dos discentes? Quais são [...] as necessidades da escola?... (JULI). 

 [...] um ensino de Ciências que tivesse voltado pra realidade dos alunos, que os alunos 
pudessem conhecer aquela realidade pra que eles participassem mais, que eles construíssem, 
é... o conhecimento fosse construído junto [...] o professor não deve dar resposta pronta pra os 
alunos, deve [...] incentivar os alunos a eles buscarem [...] as suas próprias respostas 
(MARY). 

  Celi, Juli, e Mary se posicionam em defesa de questões ancorados no 

movimento CTS, que preconiza o ensino de Ciências nos anos iniciais levando em 

consideração o contexto sociocultural dos alunos, de modo que as questões do 

cotidiano sejam incorporadas de forma crítica e problematizadora aos conteúdos de 

Ciências.  

O movimento CTS valoriza os problemas ou situações diversas com 

implicações científicas que afetam a sociedade ou permeiam a comunidade em que o 

aluno está inserido. Há nesse modelo, a preocupação em demonstrar que as relações 

entre Ciência-Tecnologia implicam diretamente sobre a sociedade e o ambiente, 

trazendo alguns benefícios ou malefícios à vida. O objetivo principal do movimento 
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CTS é possibilitar a alfabetização (entendida aqui no sentido de letramento) científica 

e tecnológica das pessoas (SANTOS; MORTIMER, 2000; SANTOS, 2007).  

 No que tange ao depoimento da docente da disciplina CMEFC encontramos o 

seguinte fragmentos que pode ter contribuído na formação dessa concepção pelas 

discentes do VIII semestre do curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié. 

 A disciplina, ela abrange questões de ciências, de tecnologia [...] quando a gente vai trabalhar 
a disciplina, então tem toda aquela parte [...] do conhecimento científico, [...] da aplicação da 
ciência na sociedade [...]. Então, a disciplina possibilita né? o pedagogo refletir [...] sobre essas 
questões gerais do ensino de Ciências, pensar sobre o livro didático, pensar no livro didático 
enquanto instrumento, não enquanto receita [...] enquanto instrumento pedagógico [...] o 
professor precisa analisar o livro didático nas questões de gênero, nas questões de preconceito, 
nas questões de cidadania [...] não é uma análise puramente conteudista, né? do ensino de 
Ciências, do conteúdo de Ciências, mas também uma análise que envolve um pouco da questão 
[...] de cidadania (VERA). 

A docente acredita que o conhecimento científico tem o papel de promover 

nas pessoas o desenvolvimento das capacidades crítica e reflexiva. Nesse sentido, o 

conhecimento não assume um caráter puramente pragmático, mas de formação da 

consciência política. Quando a docente relatou sobre as temáticas abordadas na 

disciplina CMEFC, afirmou que há o enfoque sobre temas que envolvem as relações 

CTS, e são oportunizados momentos para análise crítica do livro didático, nas 

questões de gênero, étnico raciais e de cidadania.  

De certo, o ensino de Ciências para as crianças não pode prescindir das 

questões reais que envolvem as relações entre ciência-tecnologia-sociedade. 

Ademais, as crianças são os adultos do amanhã e por isso, necessitam ter o direito a 

esses conhecimentos, a fim de que construam bases para a participação efetiva nas 

decisões sociais que envolvem temas de ciência (FUMAGALLI, 1998). 

Consideramos relevante o fato de as discentes citarem nas entrevistas 

pressupostos balizados na concepção Crítica de ensino de Ciências, representada 

principalmente pelo movimento CTS, o qual é referenciado na concepção freiriana de 

educação e ensino. Argumentamos que faz-se necessária a abordagem dos 

conhecimentos científicos com base em problemas contextuais, para que os 

educandos compreendam de forma crítica e reflexiva as influências da ciência e 

tecnologia nas relações cotidianas. 
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Conforme análise dos documentos, assinalamos que o PPP do curso 

fundamenta-se na teoria crítica de educação e ensino, embora não haja menção direta 

ao ensino de Ciências. Semelhantemente, como já citamos anteriormente, a ementa 

da disciplina CMEFC está embasada nessa opção teórica, visto que idealiza o ensino 

de Ciências nos anos iniciais voltado para a formação para a cidadania, conforme 

recomendações do movimento CTS. 

Abaixo, apresentamos o quadro com a síntese das concepções de ensino de 

Ciências identificadas nos dados da pesquisa. 

Quadro 4- Concepções de ensino de Ciências identificadas nos dados 

CONCEPÇÕES DISCENTES DOCENTE PPP EMENTA 

TRADICIONAL Ênfase no 
ensino com 
base em 
experimentos 
para que os 
alunos 
visualizem a 
teoria na 
prática. 

Não houve Não houve Não houve 

INTERACIONISTA Defesa de 
metodologias 
diferenciadas 
para facilitar a 
aprendizagem, 
promover 
motivação, e 
assegurar a 
aprendizagem 
significativa. 

Desenvolvimento 
de atividades 
lúdicas e de 
diversos métodos 
utilizados no 
ensino de 
Ciências. 
Valorização de 
jogos, dinâmicas, 
dinâmicas de 
grupo, músicas, 
dramatizações, 
etc.  

Menção de 
formação sobre 
os 
conhecimentos 
de psicologia, 
incluindo-se 
teorias 
construtivistas. 

Enfoque sobre 
os métodos e 
técnicas de 
ensino de 
Ciências. 

CRÍTICA Relação dos 
conteúdos com 
o contexto dos 
alunos; 
Consideração 
aos saberes 
espontâneos; 
Relação teoria 
e prática. 

Defesa da 
reflexão crítica 
sobre os temas 
gerais de 
Ciências; ênfase 
na formação para 
a cidadania. 

Formação de 
sujeitos críticos 
e 
participativos. 

Base no 
movimento 
CTS em defesa 
da formação 
de 
cidadãos/ãs 
participativos. 

  Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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Portanto, a análise dessa categoria demonstrou que os objetivos da ementa da 

disciplina CMEFC, foram em parte, alcançados, pois quatro entre as dez discentes 

entrevistadas evidenciaram a necessidade de trabalhar conteúdos ligados à esfera 

local e regional para desenvolver nos educandos a capacidade de investigação com 

propósitos de formação de cidadãos/ãs participativos e críticos. Com isso, 

apontamos que durante o desenvolvimento da disciplina, a docente exerceu 

influência na formação da concepção Crítica pelas discentes. Em contrapartida, 

observamos que epistemologicamente, a disciplina CMEFC forneceu tênue 

contribuição na formação das discentes entrevistadas, porém, didaticamente, a 

influência foi bastante acentuada, em virtude da concepção prevalecente na pesquisa. 

Mas de fato, como é realizada a formação do pedagogo na UESB, campus de 

Jequié, para o ensino de Ciências nos anos iniciais? Apresentamos a seguir os 

resultados da análise dessa questão com a finalidade de responder a questão central 

da pesquisa. 

Ao tratarem da formação para o ensino de Ciências nos anos iniciais, as 

discentes do VIII semestre do curso de Pedagogia, afirmaram que o curso não deu 

uma formação adequada pelos seguintes motivos: i) carga horária insuficiente da 

disciplina CMEFC; ii) falta de articulação entre a teoria e prática durante a disciplina, 

ou seja, falta de contato com a realidade do ensino de Ciências nas escolas de Ensino 

Fundamental e iii) enfoque incipiente sobre os conteúdos de Ciências. Segundo as 

entrevistadas, esses são os fatores agravantes que prejudicaram consideravelmente a 

formação para o ensino de Ciências nos anos iniciais. 

 Nos depoimentos, percebemos também queixas relacionadas à estrutura 

curricular do curso, que de acordo com as discentes, não propicia a necessária 

articulação entre os conhecimentos teóricos e os da prática. Desse modo, nas opiniões 

há a indicação de que a disciplina CMEFC, bem como as outras de metodologia não 

deveriam ser ofertadas ao final do curso, mas durante ou no início, devidamente 

ajustadas às disciplinas de fundamentos da educação, o que oportunizaria aos 

futuros profissionais uma percepção e melhor aproveitamento acerca da conexão 

entre o conhecimento e ação pedagógica nos anos iniciais. 
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[...] eu acho que na nossa formação de pedagogo hoje tá faltando isso essa relação teoria e 
prática [...] a gente deveria estar relacionando teoria e prática. Desde o começo a gente ir pra 
escola ver como é o ensino o que é que deveria tá mudando até no Parâmetro [...] Curricular 
também de ciência (CELI). 

[...] E como contemplar essa ciência, como aprender tanto, como requer a nossa prática, com 
uma disciplina de 60 horas? Então deixa a desejar nesse sentido [...]. Eu acho que deveria 
iniciar pela mudança do próprio [...] Curso de Pedagogia [...]. E é assim: deveria iniciar um 
processo mesmo de prática, de vivência de prática desde o início (JULI). 

[...] eu acredito assim, que as metodologias elas deviam ir casando mais com [...] a prática [...] 
você ter um semestre só de metodologias aí depois você vai pro estágio aí fica algo meio que 
estanque, fragmentado [...] nenhuma metodologia em 60 horas  de carga horária não dá pra 
abranger uma formação [...] eu acho que a formação deveria realmente partir desse princípio 
[...] de tá levando também o pedagogo, de ter laboratórios, de fazer experimentos, de criar 
novos materiais, é... possibilidades pra tá trabalhando de uma forma diferenciada (NARA). 

[...] acho deveria ter a carga horária maior de ensino de [metodologia do ensino de] 
Ciências [...]. Então mais especificidade mesmo, de ir a fundo, [...] de estudar cada conceito 
[...]. Tem muitos conceitos dentro da ciência [...] estudar mesmo, pro professor [...] ter 
domínio mesmo claro do que é a disciplina de Ciências, porque eu acho que ficou muito vago, 
muito aberto...” (LANA). 

[...] uma única disciplina- Metodologia do Ensino de Ciências. É algo muito restrito [...]. Ele 
[o curso] não te dá uma formação concreta pra você ir pra uma sala de aula, explicar pros 
alunos como se desenvolve, [...] por exemplo, a vida de uma planta [...]. A formação do 
pedagogo acho que [...] teria que ter além de uma disciplina só no nosso curso [...] eu acho que 
não só [metodologia de] Ciências [...] oferecer mais disciplinas voltadas para Ciências e a 
gente sair daqui da sala de aula [...] ir pra outros lugares viver pra ver como é isso (NINA). 

[...] O pedagogo [...] a gente estuda as metodologias, mas voltadas mais para teorias [...] é 
fundamental também que ele tenha práticas [...] vivências concretas sobre o que é ensinar 
Ciências (TÂNIA). 

[...] esse pedagogo, ele deveria ter mais essa prática na universidade [...] trabalhar „o quê‟ e o 
„como fazer‟, trabalhar teoria e prática e com certeza, e não só no final, como é... o curso de 
Pedagogia... (LÍCIA). 

[...] nós só temos uma metodologia, Metodologia de Ciências [...] para o ensino fundamental 
de Ciências e nesta metodologia é muito pouco o que a gente vê pra realmente trabalhar 
Ciências nas séries iniciais [...]. Deveria ter [...] duas metodologias ou então mesmo se tivesse 
uma metodologia, que fosse, que trabalhasse, que trouxesse mais „o como você fazer‟ [...] A 
formação do pedagogo, especificamente pra o ensino de Ciências, [...] eu acho que deveria ser 
mais... que o pedagogo [...] soubesse mais sobre as Ciências mesmo, a disciplina, os conteúdos, 
porque conhecer os conteúdos, dominar também é importante [...] na universidade a formação 
já deveria ser prática, teórica e prática, pra que houvesse esse... uma relação entre teoria e 
prática [...]. Na minha opinião, então, era... é levar os estudantes, esses pedagogos em 
formação aos estudos nos laboratórios, é... pesquisa nas próprias escolas, porque nada melhor 
do que conhecer a realidade pra se falar sobre ela, pra se trabalhar sobre ela... (MARY). 
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[...] eu acho a carga horária muito pouca pro ensino, [...] porque o nosso curso ele tem os 
conteúdos e metodologias do ensino de Ciências, então são 60 horas do curso e é muito [...] é 
muito corrido [...] todos os professores que vão ensinar Ciências, ele deve ter pelo menos uma 
especialização baseada no que ele vai ensinar, eu acho que é de suma importância, se eu vou 
ensinar História, eu tenho que me especializar em História, se eu vou ensinar Ciências, eu 
tenho que me especializar em Ciências, porque muitas vezes, nós vamos muito vago, com o 
conteúdo mesmo é... pra sala de aula... (SUSE). 

 Alguns pontos enfatizados pelas discentes são dignos de destaque, como por 

exemplo, o reconhecimento da necessidade de domínio dos conteúdos científicos 

para ministrar aulas de Ciências Naturais. Isso pôde ser constatado nas falas de Lana 

e Nina, as quais afirmam que o pedagogo necessita aprender ou dominar os 

conteúdos, conhecendo todos os conceitos de forma aprofundada, entretanto, 

apontam que o curso de Pedagogia não tem dado essa possibilidade, o que afeta a 

formação do profissional para atuar no ensino de Ciências, especificamente. Longhini 

(2008), Ovigli e Bertucci (2009) observaram em suas pesquisas que a falta de domínio 

dos conteúdos científicos tem sido um problema central na formação do pedagogo 

para o ensino de Ciências nos anos iniciais, nos cursos de Pedagogia. 

 Apesar de a docente apontar a imprescindibilidade do domínio dos conteúdos 

pelos pedagogos, em contrapartida, afirmou que a disciplina não tem condições de 

abordar os conteúdos específicos de Ciências, pela carga horária da mesma, sendo 

esse seu limite principal. 

[...] tanto o pedagogo como qualquer outro profissional que vá ministrar aula de Ciências 
precisa saber os conteúdos específicos, [...] os saberes específicos da área de Ciências, ou seja, 
ele precisa ter domínio [...] dos conhecimentos básicos do ensino de Ciências [...] a disciplina é 
Conteúdos e Metodologia do Ensino Fundamental, então, mesmo ela abrangendo a parte de 
conteúdo, é uma disciplina de apenas 60 horas, então é claro que ela não dá conta dos 
conteúdos e saberes específicos do ensino de Ciências, então ela dá conta muito mais da parte 
metodológica, [...] das metodologias, das alternativas metodológicas do que do conteúdo. Então 
eu acho que esse é o grande limite da disciplina, porque é uma disciplina de 60 horas, ela não 
pode dar conta do conteúdo todo de Ciências (VERA). 

 Se a carga horária da disciplina não pode contemplar os conteúdos específicos 

de Ciências, e visto que as discentes assinalaram a carência de domínio dos mesmos, 

então está declarada uma questão a ser resolvida na formação do pedagogo na UESB, 

campus de Jequié, cuja solução envolve a adoção de medidas imediatas e pontuais.  
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 Enquanto Lana e Nina apontam a formação tênue nos conteúdos, Tânia, Lícia 

e Mary reivindicam para a formação, mais práticas, vivências concretas que deem 

base para desenvolver as aulas de Ciências. As discentes afirmam que a disciplina 

CMEFC deveria trabalhar “o quê” e “como fazer” para ensinar Ciências, denotando a 

imperiosa necessidade de relação entre conteúdos e métodos.  

Chamamos atenção para os depoimentos de Nara e Mary que apontaram a 

necessidade de aulas práticas no laboratório e a aprendizagem de experimentos, 

como requisitos para uma boa formação do pedagogo. Essas falas são reflexo da 

concepção de ciência e de ensino de Ciências empírico-analítica (HABERMAS, 2006), 

a qual valoriza o ensino de Ciências por meio de atividades experimentais para 

comprovação de teorias.    

 A declaração de Suse nos surpreendeu, pois ao enfatizar a limitação da carga 

horária de 60 horas da disciplina CMEFC, na formação do pedagogo para o ensino de 

Ciências, apontou como solução a especialização em áreas específicas, o que a nosso 

ver, se torna impraticável, visto que o curso de Pedagogia é generalista, que não tem 

por função formar o professor de Ciências, mas para os diversos componentes 

curriculares dos anos iniciais. Desse modo, o profissional não teria condições de 

especializar-se nas diversas áreas que abrangem o currículo dessa etapa de ensino.  

Por outro lado, a docente sugeriu como resolução do problema da carga 

horária da disciplina CMEFC, algumas medidas que perpassam pela reestruturação 

curricular do curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié. 

[...] considerando que [...] o curso de Pedagogia não tem outra disciplina de Ciências, então 
essa disciplina, ela não dá conta de todos os conteúdos de Ciências [...] que são trabalhados [...] 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental [...] eu sei e reconheço que do ponto de vista de 
conteúdo, né? de ensino de Ciências, eu penso que falta na formação do pedagogo [...] uma 
ênfase maior, uma abordagem maior sobre conteúdos específicos [...]. O que pode acontecer é 
uma outra disciplina ou talvez, Conteúdos e Métodos I, Conteúdos e Métodos II ou uma outra 
disciplina: Introdução à Biologia, Introdução ao Ensino de Ciências,  que pudesse contemplar 
outros conteúdos, porque me parece que o que falta [...] na formação do pedagogo são 
conteúdos específicos, tipo: seres vivos, a terminologia, [...] um pouco de evolução, um pouco 
sobre corpo humano, um pouco sobre células [...] então é questão dos animais [...] de botânica 
[...] que se trabalha esses conteúdos [nas] [...] séries iniciais [...]. Então me parece que não é a 
disciplina que não contempla, me parece que é mais uma questão de formação de currículo 
[...]. Na estrutura curricular do curso deveria ter uma outra disciplina que contemplasse um 
pouco mais os conteúdos específicos de ensino de Ciências, porque 60 horas é muito pouco pra 
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dar conteúdos, métodos e trabalhar PCNs, e trabalhar questões de cidadania, e trabalhar livro 
didático, então é muito corrido (VERA). 

 Observamos que embora a docente assuma as limitações da disciplina CMEFC 

na formação do pedagogo para ensinar Ciências nos anos iniciais, principalmente no 

que tange ao enfoque dos conteúdos específicos, devido à carga horária de 60 horas, 

evidencia que a solução está além de sua ação pedagógica com os/as discentes do 

curso de Pedagogia, ultrapassando a sua capacidade de resolução, a qual deveria 

partir do Colegiado, pela efetivação de ajustes na estrutura curricular. Além de tecer 

afirmações indicando as deficiências do curso de Pedagogia da UESB, campus de 

Jequié na formação para o ensino de Ciências, a docente sugestiona que deveria ser 

criada nova disciplina em complementação a CMEFC, dada a impossibilidade de esta 

abordar todos os temas, conteúdos e metodologias de ensino de Ciências para 

atender à necessidade formativa de domínio dos conteúdos específicos. 

 Consideramos a razoabilidade da solução levantada pela docente, no entanto, 

a as queixas propaladas pelas discentes denunciando as fragilidades do curso para a 

formação no ensino dos anos iniciais, de modo geral, nos leva a anunciar que essa 

estratégia suscitará na licenciatura em questão discussões que reivindiquem 

disciplinas complementares ou ampliação de carga horária para a formação do 

pedagogo nos outros componentes curriculares dos anos iniciais.  

Nos depoimentos às discentes, há indicações de que o curso de Pedagogia da 

UESB, campus de Jequié, está estruturado sob o modelo da racionalidade técnica, que 

segundo Carr e Kemmis (1988) e Habermas (2006) concebe a teoria como 

prognósticos a serem aplicados na prática. Nesse modelo de formação docente, a 

teoria é suprema e deve vir antes da prática, direcionando-a, o que é demonstrado no 

PPP do curso quando apresenta os três momentos de formação do pedagogo, sendo 

que primeiro é realizada a formação básica e instrumental (por meio das teorias e 

fundamentos da educação) depois,  a formação profissional (pelas disciplinas ligadas a 

metodologias, modalidades e níveis de ensino) e ao final do curso, a formação 

profissional aplicada (pelas disciplinas de prática de estágio curricular supervisionado). 

 Com base no referencial freiriano e habermasiano, afirmamos que a formação 

docente deve se fundamentar na relação dialética entre teoria e prática pedagógica, a 
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fim de que o futuro professor se aproprie criticamente dos conhecimentos e, por 

conseguinte, a formação não se converta numa adaptação (ADORNO, 2008). 

Considerar a práxis na formação docente implica tomar o contexto como ponto de 

partida, com o intuito de assegurar uma formação onde os/as discentes tenham a 

possibilidade de imersão sobre as situações contextuais, por meio da crítica, da 

reflexão epistemológica e da busca por alternativas para os problemas que se 

interpõem entre a teoria e a prática. 

Ao remontarmos os dados da pesquisa, observamos que a concepção de 

educação predominante entre as discentes, foi a Interpretativa, a concepção de ciência, 

foi a Positivista e a concepção de ensino de Ciências, foi a Tradicional e a Interacionista. 

Porém houve diferenciação entre as mesmas e as que levantamos no PPP, na ementa 

da disciplina analisada e no depoimento da docente da disciplina.  

Apresentamos abaixo um quadro sintético das concepções analisadas em cada 

categoria e os interesses subjacentes a cada uma, de acordo com Habermas (2006). 

Quadro 5- Concepções de ciência, de educação e de ensino de Ciências com 

interesses inerentes  

Interesses Concepção de 

ciência 

Concepção de 

educação 

Concepção de 

ensino de Ciências 

Controle Positivista Tradicional Tradicional 

Compreensão Hermenêutica Interpretativa Interacionista 

Emancipação Crítica Crítica Crítica 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

Com base na análise dos dados ponderamos que o curso de licenciatura em 

Pedagogia da UESB, campus de Jequié, apresenta algumas lacunas na formação para 

o ensino de Ciências nos anos iniciais, as quais têm gerado implicações para a 

atuação do profissional neste componente curricular, visto que foi recorrente nos 

depoimentos das discentes, a ênfase sobre a necessidade de domínio dos conteúdos 

específicos, bem como de criação de espaços e momentos para a articulação dos 

conhecimentos teóricos e práticos.    
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Desse modo, percebemos que embora o curso favoreça o conhecimento de 

diversas formas de educação, apontando que ela se processa de várias maneiras e em 

diferentes ambientes, a formação para o ensino de Ciências nos anos iniciais é 

atravessada por alguns obstáculos que envolvem: as concepções prévias das 

discentes sobre ciência; a ausência de uma disciplina ou carga horária dentro da 

disciplina CMEFC para a abordagem dos conteúdos específicos de Ciências e a 

formação de concepções de ensino de Ciências com base epistemológica Positivista 

(concepção Tradicional de ensino de Ciências) e Interacionista conforme demonstração 

do quadro sintético da análise dos dados. Com isso, anuímos que durante o processo 

de formação das discentes entrevistadas, o curso de Pedagogia da UESB, campus de 

Jequié não corporificou os objetivos elucidados no PPP e na ementa da disciplina 

CMEFC no que tange à formação para ministrar aulas de Ciências Naturais.   
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7- CONSIDERAÇÕES 

Ante a análise dos dados, salientamos que o curso de Pedagogia não pode 

atender apenas os requisitos para contemplar as especificidades do ensino de 

Ciências nos anos iniciais, haja vista que é um curso de formação generalista. Nesse 

sentido, cabe-nos assinalar que a formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié, 

deve atender igualmente a todos os componentes curriculares, inclusive Ciências 

Naturais, todavia, vale lembrar que a proposta de formação do pedagogo em nível 

nacional, conforme referenda a LDB 9394/96 e as DCNs, a pretensão de se formar o 

pedagogo perpassa por intencionalidades políticas e ideológicas. 

No campus da UESB de Jequié, manifesta-se claramente as tensões políticas 

que envolvem a formação do pedagogo no Brasil, visto que: i) o currículo foi 

inicialmente pensado em 1997 para a formação de professores do extinto Magistério 

do 2º Grau e para o ensino nos anos iniciais, com fortes tendências para a 

racionalidade técnica (CARR; KEMMIS, 1988); ii) apesar de incluir inicialmente a 

habilitação para o ensino nos anos iniciais, preponderou a formação para o técnico 

em educação, interferindo na formação das duas turmas participantes desta 

pesquisa; iii) a teoria e a prática são trabalhadas de forma estanque, o que foi 

comprovado pelos depoimentos das discentes, pela proposta formativa do PPP e 

pela organização do fluxograma, negligenciando a práxis defendida por Freire (1987, 

1996) e anunciada nos objetivos do curso e no corpo do texto que justifica a criação 

do mesmo e iv) no intuito de formar o professor e o técnico, o curso não consegue 

garantir a formação efetiva e consistente para nenhuma dessas funções, colocando 

em xeque o êxito do profissional e impelindo-o a buscar formação complementar que 

deveria ser dada na licenciatura.  

Afirmamos que a abordagem acerca dos fundamentos da educação no curso 

sobrepõe os aspectos práticos na formação, o que pode ter propiciado às discentes, o 

reconhecimento de que a educação se processa de várias maneiras e em diversos 

ambientes, entretanto, a ênfase está posta sob os aspectos culturais e humanísticos, o 

que denotou a construção de concepção Interpretativa de educação (HABERMAS, 

2006). Em contrapartida, a abordagem sobre questões mais específicas, como, por 
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exemplo, os conteúdos de ensino de Ciências e as formas de articulação entre 

conteúdo e método, é incipiente, dada a carga horária da disciplina CMEFC. 

Contudo, há discussões sobre o que é ciência e a natureza da ciência, o que pôde ser 

constatado pelos depoimentos de três discentes que elucidam a necessidade de 

enxergar a ciência de uma forma diferente da tradicionalmente divulgada pelos 

meios de comunicação. Ainda assim, houve a preponderância de indicativos da 

concepção Positivista ou empírico-analítica de ciência (HABERMAS, 2006).  

Quanto às concepções de ensino de Ciências construídas pelas discentes, 

identificamos a prevalência da concepção Interacionista e da Tradicional, a primeira 

pode ter sido construída por influências do estudo de teorias de cunho construtivista, 

pelo trabalho desenvolvido na disciplina CMEFC e pela concepção das discentes 

sobre educação. Já a segunda, indica ter ligação com a concepção de ciência Positivista 

manifestada (pelas discentes), a qual valoriza as atividades experimentais para 

comprovação ou visualização da teoria, como também a investigação dos fenômenos 

naturais.    

Com base nos problemas identificados na pesquisa e que interferem na 

formação do pedagogo para o ensino de Ciências nos anos iniciais, levantamos 

algumas estratégias de grande premência, algumas das quais sinalizadas pelas 

DCNs, que poderiam superar as lacunas apresentadas no Curso de Pedagogia da 

UESB, campus de Jequié:  

i) definição da identidade do curso e do profissional em conformidade com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, que estabelecem a docência (incluindo o ensino) 

como principal foco de formação e atuação do pedagogo. Assim, a reestruturação da 

licenciatura deve necessariamente atender a preparação para o ensino nos diversos 

componentes curriculares dos anos iniciais, inclusive Ciências Naturais. 

ii) maior ênfase nas discussões sobre a natureza da ciência no processo de 

formação, por meio do exercício da criticidade e dialogicidade,  de modo que tanto a 

ciência quanto os fundamentos (teorias) da educação sejam colocados no crivo das 

indagações por professores formadores e professores em formação;  

iii) criação de tempos e espaços, em todas as disciplinas, para que o 

licenciando tenha possibilidades de vivenciar/articular os conhecimentos teóricos 



 

 

141 

com a prática, incluindo práticas nas escolas básicas desde os primeiros semestres do 

curso; 

iv) problematização das situações concretas, ou seja, dos problemas que 

envolvem o ensino/aprendizagem, o que torna possível a adoção de novas práticas 

pedagógicas em sala de aula, inclusive no ensino de Ciências Naturais.  

Asseveramos que uma proposta formativa fundamentada nesses princípios 

poderia contribuir para a formação de professores de Ciências dos anos iniciais na 

UESB, campus de Jequié, a fim de que desenvolvam uma prática pedagógica que 

permita às crianças a aprendizagem dos conteúdos científicos de forma dinâmica e 

indagadora. Ademais, acreditamos que tais sugestões concorrem para a formação e 

atuação docente emancipatórias. 

Percebemos que a formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié, para o 

ensino de Ciências nos anos iniciais tem sido deficitária, por conta dos problemas 

identificados na pesquisa, os quais já apontamos anteriormente na análise dos dados 

da pesquisa. Anuímos que os principais limites que envolvem a formação do 

pedagogo para atuação no ensino de Ciências nos anos iniciais são: i) a construção de 

concepção Positivista de ciência e ensino de Ciências durante o curso; ii) a falta de 

domínio dos conteúdos específicos e iii) a desarticulação entre conteúdos e 

metodologias. Defendemos que não basta aos discentes do curso dominar os 

conteúdos e conhecer ou aplicar os diferentes métodos de ensino de Ciências, mas 

compreendê-los de forma crítica e contextualizada, de modo que possam articular os 

conteúdos, métodos e objetivos do ensino.   

Atualmente se encontra em tramitação a proposta de reformulação curricular 

do curso de licenciatura em Pedagogia, campus de Jequié. Nesta, algumas mudanças 

foram empreendidas com o intuito de atender as recomendações das DCNs, como: 

criação e extinção de disciplinas, ampliação de carga horária e 

distribuição/articulação mais equilibrada entre disciplinas teóricas e práticas. Diante 

das mudanças, é oportuno indagarmos: até que ponto a nova proposta responde as 

necessidades formativas para a atuação do pedagogo no ensino de Ciências dos anos 

iniciais? Essa é uma questão de pesquisa para a construção de novos entendimentos 



 

 

142 

acerca dos processos políticos e ideológicos que permeiam a formação do pedagogo 

na UESB, campus de Jequié, para o ensino de Ciências Naturais.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

                 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

           Resolução nº 196, de 10 de Outubro de 1996, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

 
Título do Projeto: A formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié, para o ensino de Ciências 
nos anos iniciais  
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Ana Lúcia Santos Souza 
Professora Orientadora: Daisi Teresinha Chapani 

               
Prezado (a) senhor (a) 
 
Eu sou Ana Lúcia Santos Souza e estou cursando mestrado em Educação Científica e Formação de Professores, do 
Departamento de Ciências Biológicas, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Meu projeto de 
conclusão do curso de especialização chama-se “A formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié, para o 

ensino de Ciências nos anos iniciais”. O objetivo geral deste projeto é: Identificar as bases epistemológicas que 
amparam a formação do pedagogo na UESB de Jequié, para o ensino de Ciências nas séries iniciais. 

Os participantes da minha pesquisa serão 20 discentes do VIII semestre do curso de licenciatura em 
Pedagogia da UESB de Jequié, e o professor da disciplina Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental de 
Ciências. 

Convido o (a) senhor (a) a participar deste projeto, pois esta pesquisa poderá fornecer subsídios para 
reorientar as reformulações curriculares do Curso de Pedagogia da UESB- campus de Jequié, no que tange à 
formação do pedagogo para atuação no ensino de Ciências das séries iniciais. 

Sua participação é voluntária e consistirá em responder a uma entrevista gravada, após a assinatura 
deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Se alguma pergunta lhe causar desconforto, o (a) senhor (a) poderá deixar de responder a pergunta que 
causar tal incômodo. Ao participar desta pesquisa, o (a) senhor (a), não será identificado (a), permanecendo em 
anonimato e poderá retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. 
Esta pesquisa também não traz gastos financeiros para o senhor (a), nem qualquer forma de ressarcimento ou 
indenização financeira por sua participação. Além disso, sua participação nesta pesquisa não é obrigatória e, caso 
não deseje participar da mesma, sua vontade será respeitada.  

Os resultados desta pesquisa serão publicados de forma anônima em revistas especializadas de tal forma 
que o (a) senhor (a), nem nenhum outro participante será identificado. 

O (A) senhor (a) pode solicitar esclarecimento antes, durante e depois da participação na pesquisa. Tais 
esclarecimentos podem ser obtidos por mim, Ana Lúcia Santos Souza, por meio do e-mail e telefone especificado 
abaixo. Se desejar, o(a) senhor (a), poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que 
analisou esta pesquisa através do e-mail cepuesb.jq@gmail.com ou do telefone (73) 3528 9727 ou ainda no 
seguinte endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – 
CEP/UESB, Módulo Administrativo, Sala do CEP/UESB, Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié – 
BA, CEP 45.206-510. 

Se o (a) senhor (a) aceitar participar desta pesquisa, precisará o TCLE em duas vias. Uma via ficará com 
o(a) senhor (a) e a outra ficará com a pesquisadora e será arquivada por cinco anos pela pesquisadora, juntamente 
com o conteúdo das entrevistas.  

 
Desde já agradeço sua atenção!  
 

Jequié/BA, Data: ____/____/________ 

 
 

     _____________________________                                   _______________________________ 
 Assinatura do Pesquisador                                                      Assinatura do participante 

 
Para maiores informações, pode entrar em contato com:  
ANA LÚCIA SANTOS SOUZA 
Tel: (73)8822-7974  
E-mail:ubatense@yahoo.com.br 

 

mailto:cepuesb.jq@gmail.com
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APÊNDICE B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DEPOIMENTOS 

 

[ 
          Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

        Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 
         Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 
 
 

 

Eu ____________________________, CPF ____________, RG_______________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha 

imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Ana 

Lúcia Santos Souza do projeto de pesquisa intitulado “A formação do pedagogo na 

UESB, campus de Jequié, para o ensino de Ciências nos anos iniciais” a colher meu 

depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destes e depoimentos para fins científicos e de 

estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da 

pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que 

resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 

10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo 

Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Jequié - BA, ____ de ______ de 20_______ 

 

_______________________                             ______________________________ 

Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo projeto 

 

 



 

 

152 

APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DE DADOS PESSOAIS PARA DISCENTES 
DO VIII SEMESTRE DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 
                                UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
                      Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores 

 

 

Dados dos entrevistados: Discentes do VIII semestre do curso de Pedagogia 

 

 

Idade:___________              Sexo: M (     )    F (     )    Ano de ingresso _______________  

Tem experiência docente? Sim (    ) Não (    )              Tempo de experiência 
____________   

Nível Fundamental I (    )    Fundamental II (    )         Ensino Médio (    )  

Outros ___________________ 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA DISCENTES 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores 
 

Roteiro de entrevista aos discentes do VIII semestre do curso de Pedagogia 

 

1. Como avalia o curso que você está concluindo? 
 

2. O que você entende por educação. O que é educação para você? 
 

3. E para o ensino de Ciências, especificamente, você acha que o curso lhe deu 
uma formação adequada? 
 

4. O que um pedagogo precisa saber e saber fazer para ensinar Ciências para as 
crianças das séries iniciais? 
 

5. Para você, o que é Ciência? 
 

6. Numa situação ideal, como acha que deveria ser o ensino de Ciências nas 
escolas e como deveria ser a formação do pedagogo para ensinar Ciências nas 
séries iniciais? 
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APÊNDICE E- DADOS PESSOAIS PARA DOCENTE DA DISCIPLINA 
CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 
CIÊNCIAS 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores 
 

Dados da docente da disciplina Conteúdos e Metodologia do Ensino Fundamental 

de Ciências 

1. Idade ______________                                       

2. Formação:  

Graduação: ___________________________________________________ 

Especialização: ________________________________________________ 

Mestrado: _____________________________________________________ 

Doutorado: ____________________________________________________ 

3. Tempo de atuação no Ensino Superior 

_______________________________________________ 

4. Tem experiência na Educação Básica?  Sim (   )   Não (    )  Tempo de atuação 

__________ 

5. Tempo que leciona a disciplina Conteúdos e Metodologia do Ensino Fundamental 

de Ciências________________ 
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APÊNDICE F – QUESTÕES DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA À 

DOCENTE  

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB 
Departamento de Ciências Biológicas 

PPG em Educação Científica e Formação de Professores 
 

 

 

1. O que você entende por ciência e o papel da ciência na sociedade? 

2. Em sua opinião, quais conhecimentos são fundamentais para o pedagogo 

ministrar aulas de Ciências nos anos iniciais. 

3. Como você avalia a contribuição da disciplina na formação dos pedagogos 

para o ensino de Ciências dos anos iniciais? Ou seja, quais os limites e 

possibilidades? 

4. Em sua opinião, o que seria necessário para que a disciplina suprisse as 

necessidades da formação do pedagogo para ministrar aulas de Ciências? 

5. Como a ementa da disciplina se concretiza com a carga horária de 60 horas?  
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APÊNDICE G - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM AS DISCENTES DO 
VIII SEMESTRE DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Entrevistada 1:  CELI- 8 minutos e 14 segundos 

1. Como avalia o curso que você está concluindo? 

Bem, eu acredito que o curso de Pedagogia, é... eu acredito que deveria ter algumas 
mudanças no curso porque eu acho que é muito amplo e ao mesmo deveria assim... 
especificar algumas coisas e eu acredito que é um curso bastante... que dá visão 
bastante ampla pra gente né? o que é ser um pedagogo, do que você pode tá 
usando as metodologias, porque a gente vê e tem várias metodologias como a 
metodologia das ciências, metodologia de história, matemática, mas em 
compensação eu acho que deveria tá especificando um pouco mais,  porque dá 
uma visão geral pra gente e eu acredito que deveria ser mais específico né? ter 
mais disciplinas voltadas à metodologia e não só no sétimo semestre como a gente 
tem.  

2. O que você entende por educação. O que é educação para você? 
 
Eu acredito que educação... é que tem um autor Brandão, que ele fala: na verdade 
não tem educação, tem educações. Então a educação ela lhe dá vários caminhos pra 
você seguir né? e não também e não também menosprezando outras porque como 
a gente sabe que tem várias educações, você tem que levar em conta a 
especificidade de cada sujeito, de cada indivíduo, então vai ter uma educação para 
a família, uma educação para a escola, então eu acredito assim que educação ela é 
bem ampla e dá caminhos diversos. 

 
3. E para o ensino de Ciências, especificamente, você acha que o curso lhe deu uma 
formação adequada? 

 
Bem, uma formação adequada sim, mas eu acredito que não foi profunda né, com 
várias especificidades: a gente teve uma metodologia, que fez né? a gente, levou 
em seis meses, como a gente ensinar  é... Ciências para os nossos alunos de 1ª a 4ª 
série e de educação infantil, mas eu acredito que de uma maneira bem superficial, 
não foi algo mais específico. Não só em Ciências, mas em outras metodologias 
também, porque eu acho que tem de ser mais específico pra tá assim, qual é... falou 
os objetivos dos parâmetros mas eu acho que ainda ficou vago, não foi tão como 
esperava.  

 
4. O que um pedagogo precisa saber e saber fazer para ensinar Ciências para as 
crianças das séries iniciais? 

 
É... eu acredito... é uma pergunta bem complexa, mas eu... eu acho assim que não só 
conteúdos, né? porque a gente tem que saber pegar os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Ciências e ver qual é naquela série que eu tô, quais são os assuntos 
que aqueles alunos precisam saber né? o que eles precisam saber e também outra 
coisa: eu acho que é o caminho que a gente deve seguir porque muitas vezes a 
ciência é... ou fica muito na prática, né na parte das experiências, do... do... do 
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laboratório ou fica muito, ou fica muito teoria, o professor ali lendo os livros e o 
aluno ali decorando. Eu acho que tem que ter uma relação de teoria e prática, então 
eu acho que o professor ele deve ter noção disso né? de quais são os objetivos dos 
Parâmetros Curriculares e de como fazer sua aula não ficar um pouco entediada, né 
e saber os caminhos disso. Eu acredito que é nesse caminho aí. 

 
5. Para você, o que é Ciência? 

 
Acho que ciência, ciência é... é o comprovado. Eu não sei se é bem isso, mas é algo 
que foi comprovado, que um teórico estudou e comprovou e ali a gente entende 
por ciência, né? que é um... na verdade eu nem sei porque a gente  é muito 
complicado esse negócio de ciência, o que é que seria, mas eu acredito que é isso, é 
algo comprovado, que... que foi estudado, que... que... que é algo confirmado, não 
é algo do senso comum. Acho que é isso. 

 
6. Numa situação ideal, como acha que deveria ser o ensino de Ciências nas escolas e 
como deveria ser a formação do pedagogo para ensinar Ciências nas séries iniciais? 

 
Primeiro eu acho que nas escolas é... deveria existir laboratórios né? no qual os 
alunos iriam estar investigando, estar fazendo experiências, porque muitas vezes 
tem um laboratório mas o professor não vai ou por falta de tempo ou por falta de 
preparo. E eu acredito assim que a Ciência muitas vezes está como as outras 
disciplinas de história e geografia né? que acabam fazendo com que português e 
matemática sejam as disciplinas que mais os professores trabalham e Ciências e as 
outras é aquele que o professor mais lê os livros, mais a parte que decora muitas 
vezes, ele não dá tanta dinâmica ao ensino de Ciências, então eu acho que isso 
deveria mudar os professores deveriam tá interagindo mais, né, tá relacionando o 
ambiente do aluno também, onde ele vive, relacionando com o ensino da ciência 
teoria e prática tudo isso. E a formação do pedagogo, eu acho que deveria desde o 
primeiro semestre, ou no segundo, desde quando a gente entrou na faculdade a 
gente deveria ir a campo né? estar observando... não, isso não tá bom na escola, a 
gente poderia tá mudando isso. Então tá tendo essa relação entre teoria e prática 
que eu acho que na nossa formação de pedagogo hoje tá faltando isso essa relação 
teoria e prática, porque muitas vezes a gente só vai pro estágio no  sétimo semestre. 
Agora com... com o novo currículo de Pedagogia tentam, tão tentando mudar isso 
na nossa formação, mas eu acho que é isso, que a gente deveria estar relacionando 
teoria e prática. Desde o começo a gente ir pra escola ver como é o ensino o que é 
que deveria tá mudando até no Parâmetro Curri... é... curricular também de ciência, 
ah esse assunto não tá bom tá então a gente sentar, a gente ter esse pouco é... 
sujeito investigativo que eu acho que é isso que falta né na formação do pedagogo.  
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Entrevista 2: ROSA- 15 minutos e 47 segundos 

1. Como avalia o curso que você está concluindo? 

É... eu avalio meu curso como um curso de fundamental importância para todos os 
âmbitos na vida social porque o pedagogo é a base de tudo, o professor, ele é a 
base de tudo, entendeu? Apesar de ser desvalorizado, de tá em uma sociedade que 
infelizmente não reconhece o valor do que é ser professor né? na nossa sociedade. 
E eu amo a... o curso que eu faço e que já estou concluindo, pretendo representá-lo 
da melhor forma possível, comprometendo com os seres, que eu irei trabalhar com 
os seres, os sujeitos que vão depender de mim, então a minha formação eu sempre 
busquei tá é... priorizando sempre esses sujeitos, como me formar, como tá  no 
curso, participar deste curso ativamente, discutir, analisar, pesquisar, em prol à 
minha formação pra tá retribuindo aos frutos que serão os meus alunos, né, 
futuramente. E o curso de pedagogia, ele tem sim seus pontos positivos. Tem os 
negativos, que infelizmente aqui na UESB é um currículo que merece ser revisto, 
analisado, as lutas já vem sendo é... mantidas já com algum tempo, mas ele precisa 
ter, ser analisado: ver quais as brechas, quais os equívocos que tem no nosso curso, 
algumas disciplinas que podem não ser, não são necessárias em determinado 
tempo, o estágio que infelizmente a gente fala, discute, que a teoria e a prática, elas 
precisam andar juntas, mas no curso de Pedagogia a gente só tem contato com a 
prática nos últimos semestres, ou seja, no final. Então, o aluno que não tem essa 
visão dessa realidade a qual ele vai ser inserido, quando chega no sétimo semestre, 
ou seja, já passou praticamente quase 60% do curso e aí quando ele chega lá, que 
ele se depara com aquela realidade que ele... ocorre de certa forma um 
estranhamento, né? então ele tá ali só se enchendo de teoria durante o curso e 
quando chega apenas no final que ele vai pra prática. Isso é um ponto negativo do 
curso de Pedagogia, aqui na UESB, assim é... o ensino de Libras, o estudo de Libras 
agora sim, foi implementado, mas eu não passei por esse, então eu busquei fora. 
Aqui na UESB fornece, mas é um curso à parte do meu curso, eu concluí agora vem 
outro também, outro nível, mas assim, sempre buscando fora, a questão de 
trabalhar é... a sexualidade: a gente tem uma disciplina que fala né, sobre educação 
sexual, mas é... é em pouco tempo então, tá tratando de algo né, que é bastante é... 
vamos supor assim, é real, é uma discussão real, que de certa forma a gente vai se 
deparar com crianças na nossa...de difer... é uma diversidade, a gente não vai ter 
em sala de aula alunos é... brancos, só brancos, alunos é.... apenas de classe, de 
nível alto não! A gente vai ter um universo, ns alunos, então a gente precisa tá 
discutindo, tá discutindo no curso de Pedagogia tanto as outras questões sobre 
homossexualismo, o preconceito é... racial de certa forma e assim há de certa... é... 
brechas no curso que merecem ser analisadas e tá analisando e vendo o que 
realmente precisa ser retirado e o que precisa ser acrescentado, mas eu compreendo 
como um curso ótimo. Eu sou orgulhosa por estar na UESB, por fazer Pedagogia, e 
ela, ela já me deu grandes frutos, e hoje eu luto por uma causa que é a educação, 
porque eu me inclinei pra isso, eu nasci pra isso e assim... procuro sempre dar o 
meu melhor e me comprometer pela educação, porque sem esta a sociedade 
infelizmente não cresce, não evolui e a gente já vê os resultados, né? A educação, 
quando ela não é priorizada, a sociedade ela não cresce, ela não evolui. 
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2. O que você entende por educação. O que é educação para você? 
 
A educação, ela... o ser humano quando ele nasce ele já é de certa forma embutido 
numa educação, a educação do berço né? De certa forma que é primordial pra 
evolução, desenvolvimento dessa criança e aí ela vai aprendendo no berço, na 
convivência e... o... a educação que vamos imaginar assim: a formal que de certa 
forma ela vai pra escola, é necessário este é... ela ir pra essa educação formal, é essa 
que vai mediar todo o processo de crescimento desse sujeito, porquê? Porque a 
educação que vai dar a base pra essa criança é... trilhar os caminhos que ela almeja, 
agora assim: a educação infelizmente ela, a sociedade compreende, ou, ou fecha os 
olhos pra analisar que ela é primordial, porque a gente vê que as mazelas sociais, 
tudo isso que tá acontecendo, a violência, né? É... toda esse... todo esse... vamos 
supor assim: o caos social que a gente tá vivendo é porque algo tem de errado no 
processo de educação, algo de errado tá tendo, porque se o nosso país priorizasse a 
educação, se os..., se todos os que participam desse processo fossem 
comprometidos com a  educação, a gente não tava com o índice baixo, de certa 
forma, porque muitos ainda por ver um avanço mínimo, né? Acham que é uma 
glória, oh! Que bom! Mas infelizmente a gente tá engatinhando pra evolução, para 
o crescimento, pra tá num nível adequado de um país subdesenvolvido, e pra o 
país ser desenvolvido, é necessário termos uma boa educação. E a educação pra 
mim, é tudo. Sem educação, o ser humano ele fica... vamos imagi... eu imagino 
assim é... algemado, né?  Porque ele não vai ter horizontes para enxergar. 

 
3. E para o ensino de Ciências, especificamente, você acha que o curso lhe deu uma 
formação adequada? 
 
Oh, pela carga horária, né? que eu tive em Metodologia né? Das Ciências, que foi 
no VII semestre, com todo aquele... aquele caso de greve e o calendário bem sabe? 
Reprimido assim é... não posso dizer que não aprendi, aprendi muitas coisas. Por 
exemplo: ter acesso, eu já sabia que tinha os PCNs, então PCN de Ciências, o que o 
PCN de Ciências trata. Em meio a esse estudo, ou seja, na disciplina a gente teve 
contato com os PCNs, o que os PCNs ele vem dizer como trabalhar em sala de aula 
os conteúdos de Ciências, os conteúdos transversais, porque de certa forma, a 
gente vê que o estudo da ciência é assim: é o estudo do ser vivo, né? Da vida. E 
como tá trabalhando ciência, né? Vamos dar um conteúdo, é... água, vamos 
imaginar água e tá aglomerando outros assuntos dentro desse conteúdo pertinente, 
por exemplo nas é... é...tratando sobre os fatos reais: a ausência. Aqui mesmo em 
Jequié, a seca. Tá é... dialogando com a realidade né? Tá trabalhando dialogando 
com a realidade, tá puxando vertentes, né? Dentro daquele conteúdo.  
 
4. O que um pedagogo precisa saber e saber fazer para ensinar Ciências para as 
crianças das séries iniciais? 

 
É... no curso a gente não sai preparado para ensinar Ciências, sai, a gente sabe que 
a gente vai tá ensinando é... trabalhando com Ciências, Português, Matemática né? 
As demais é... disciplinas. Mas por ser uma disciplina, uma disciplina que a gente 
tem de metodologia, ou seja, como tá ensinando a ciência na sala de aula, aí a gente 
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tem o que? O conhecimento que a gente tem que tá é... valorizando a experiência, e 
não dar o conteúdo assim, assim como dá, assim... bem abstrato, uma aula morta. A 
gente precisa tá sempre tá inovando, tá instigando o aluno a pesquisar, porque a 
ciência ela exige pesquisa: o aluno precisa tá indagando: isso é isso mesmo ou não 
é isso? Ele tem que se questionar: o porquê de isso ser uma pedra, mas isso não 
poderia ser uma outra coisa?  E ele tá instigando, procurando saber. Aí é 
interessante que a gente trabalhou também na disciplina um texto que fala sobre o 
bicho da goiaba. Interessante por quê? Interessante porque o aluno ele de certa 
forma ele vai... o porque que o bicho ele tá ali dentro da goiaba? E de certa forma é 
ciência. A gente vai tá trabalhando o alimento, o ser, que de certa forma, a lagarta, 
vai tá ali, então eu imagino assim que é... a gente não sai totalmente preparado, 
mas a gente busca dentro do que nos foi possível tá dando o melhor, né? Tá 
trabalhando com... com, experiência, tá sempre buscando amparo nos fundamentos 
teóricos, que temos os fundamentos, basta o que? Inclinarmos para o estudo, para a 
pesquisa, que o professor que ele não pesquisa, que ele não indaga é um professor 
assim... parado no tempo, ele não procura inovar nas suas aulas, na sua conduta de 
sala de aula, então, dentro do meu possível, quando eu sair  agora né? Eu vou dar o 
meu melhor. Não me, não se digo preparada, mas estou em formação, em constante 
formação e buscarei ao máximo tá dialogando com os conhecimentos que eu 
adquiri aqui na academia, na minha prática pedagógica. 

 
5. Para você, o que é Ciência? 
 
Pelo conhecimento que eu tenho, que eu tive assim... é o estudo da vida, você... é o 
conhecimento da vida né? É... o conhecimento dos seres, né? Tudo o que existe em 
nosso mundo. Eu creio que para mim o estudo da ciência é o estudo da vida. 

 
6. Numa situação ideal, como acha que deveria ser o ensino de Ciências nas escolas e 
como deveria ser a formação do pedagogo para ensinar Ciências nas séries iniciais? 

 
É... pensando nesse mundo ideal, é... uma escola assim...eu penso numa escola que 
tenha de certa forma laboratórios, pra gente tá pesquisando, pra o aluno tá tendo 
contato com o que ele tá aprendendo ou seja, tá vendo na prática aquilo que a 
gente sabe que infelizmente na realidade isso é distante, que as escolas públicas, 
elas não a maioria não tem laboratório, o professor ainda tem aquela concepção de 
que a aula é apenas aquela entre quatro paredes. E o estudo da ciência, eu 
compreendo, como o conhecimento a gente não se adquire na sala de aula, a gente 
não aprende na sala de aula, a gente aprende fora dela também, levar o aluno a tá 
tendo conhecimento do mundo lá fora, é... tá experienciando né de certa forma 
quilo que ele tá aprendendo. Uma aula no ar livre, um contato mais... uma aula de 
campo. Isso eu penso nesse mundo, nessa cidade ideal, uma escola que priorize 
esses aspectos.  
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Entrevistada 3: JULI- 7 minutos e 36 segundos 

1. Como avalia o curso que você está concluindo? 

Bem, diante de tantos desafios e dificuldades eu avalio o curso como sendo um 
curso é... em melhoramento, nesse processo de educação. Porque quando a gente 
inicia o curso de Pedagogia a gente não compreende ainda enquanto o curso como 
ciência da educação. Eu acho que essa concepção de ciência da educação a gente 
vem construindo com o tempo, e nesse tempo a gente começa a perceber a 
Pedagogia inserida no processo de docência, no processo de gestão, no processo de 
coordenação. E Então eu avalio o curso assim: como as disciplinas que promove 
esse conhecimento, esse abarcamento, as pesquisas que a gente acaba realizando 
no processo, mas que eu percebo ainda que algumas disciplinas fogem da nossa 
realidade no sentido que outras poderiam contemplar mais em detrimento de 
outras. Mais ou menos nesse sentido.  

 
2. O que você entende por educação. O que é educação para você? 

 
Eu acho que a educação tá implicada no processo de ensino-aprendizagem. Eu 
acho que todo processo de educação requer isso e pensando nisso eu compreendo a 
educação como educação formal e não formal né? Educação a escola e educação dos 
seres do... do contexto mesmo de experiências, de vivências, nesse sentido.    

 
3. E para o ensino de Ciências, especificamente, você acha que o curso lhe deu uma 
formação adequada? 
 
Não, eu acredito que deixou muito a desejar. Deixou a desejar assim: pela carga 
horária da disciplina que foi proposto pra gente, a questão da metodologia da 
Ciência do Ensino Fundamental. Então é uma carga horária que a gente tem de 
uma disciplina de, se eu não me engano, de 60 horas no caso pra gente atuar e que 
a gente sabe a habilitação aqui é em Educação Infantil e séries iniciais então a todo 
momento tem a disciplina de Ciências né? E como contemplar essa ciência, como 
aprender tanto, como requer a nossa prática, com uma disciplina de 60 horas? 
Então deixa a desejar nesse sentido. A questão da docência e da própria professora 
nossa da disciplina, ela nos é... nos possibilitou compreender a ciência de uma 
diferente forma, acho que foge um pouquinho da tradicional, é uma forma de 
trabalhar as metodologias de forma diferenciada, de compreender o aluno, de 
compreender a ciência presente no cotidiano mesmo, trazer essas situações, 
problematizar também na sala de aula. Então eu acho que é mais ou menos isso. 

 
4. O que um pedagogo precisa saber e saber fazer para ensinar Ciências para as 
crianças das séries iniciais? 
 
Primeiro eu acho que precisa se fundamentar na realidade do seu público né? Qual 
é o público, quais são os alunos? Quais são as necessidades? Eu acho que o 
processo de avaliação deve partir do início de qualquer isenção na sala de aula, 
porque o processo inicial de avaliação, pensando numa avaliação contínua, eu acho 
que a gente começa avaliar o quê que aquele aluno precisa, né? Quais são as 
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peculiaridades dos discentes, quais são é... as necessidades da escola, porque a 
gente pega o ensino também de seriação. E como no ensino de seriação deixa 
lacunas então, eu acho que a gente precisa saber nesse processo inicial de saber. 
Fazer eu acho que deve vir uma questão da... da... de práticas diferenciadas, nesse 
contexto de saber fazer e de saber ensinar Ciências no contexto de sala de aula, 
porque é assim: a motivação  ela não é só intrínseca, mas ela é extrínseca também, 
então eu acho que o papel do professor é fundamental nesse processo né? Pra tá 
proporc... que professor nenhum motiva aluno, né? Eu acho que isso não, mas que 
dá né? Proporciona no caso, esse processo, acho que com pequenas coisas: um 
cartaz que traz pra sala de aula, um noticiário diferenciado, acho que é todo esse 
contexto mesmo.  

 
5. Para você, o que é Ciência? 
 
Eu compreendo a ciência como uma linha de conhecimento específico, tanto que 
difere né? Os tipos de ciências, né? Que abarcam todo um conhecimento 
específico, com todas as suas singularidades, com todo rigor também, científico e 
que isso é verificado também, mas que essa verificação ela pode sofrer alterações 
no decorrer do tempo.   

 
6. Numa situação ideal, como acha que deveria ser o ensino de Ciências nas escolas e 
como deveria ser a formação do pedagogo para ensinar Ciências nas séries iniciais? 
 
Eu acho que deveria iniciar pela mudança do próprio curso né? Curso de 
Pedagogia é... eu cito o curso de Pedagogia porque é a minha área. E é assim: 
deveria iniciar um processo mesmo de prática, de vivência de prática desde o 
início. Assim... porque eu acredito na contextualização de uma teoria vivenciada na 
prática. Eu credito nesse processo como ambos processos contínuos né? É tão 
importante toda uma abordagem teórica nessa... nessa questão desse conhecimento 
e lidar com o conhecimento em sala de aula que vão ser aprofundados em teorias 
lhe dá todo um suporte que você necessita, mas que a prática também, de uma 
certa forma, você faz uma reflexão da própria prática. Então eu acredito que seja 
disso: iniciar mesmo pelo processo inicial de formação da docência. Porque a gente 
sabe que a formação da docência tá implicada em várias coisas, inclusive a questão 
das políticas públicas, né? Essas políticas públicas que são voltadas à questão da 
habilitação e não é voltada para o ensino de pesquisa, não é voltada no ensino de 
extensão, não é voltada à questão do professor reflexivo no seu ambiente de sala 
de aula. Então é todo esse contexto, que seria no caso, eu credito que não seria nem 
uma questão ideal, mas que seria uma utopia, porque eu também acredito no 
possível. É nesse sentido. 
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Entrevista 4: NARA- 13 minutos e 21 segundos 
 

1. Como avalia o curso que você está concluindo? 
 
Assim, o curso é... ele tem...você fala avaliar no geral... ele tem suas falhas, mas ele 
também tem suas contribuições, e assim: eu penso que a contribuição do curso de 
Pedagogia é... que eu avalio que ele volta, ele não só visa só essa formação 
intelectual. Apesar do nosso do currículo ser um currículo instrumentalista, né? 
Que ainda está em processo de mudança, a gente sabe das demandas. Mas assim: 
ele também tem esse enfoque também, que dá a formação humana, e eu acho que é 
uma das coisas que eu mais, é... uma das coisas que eu mais gosto do curso. E 
assim: eu avalio o curso como importante, apesar de tá concluindo, apesar das 
dificuldades, das barreiras, né? Como relevante, o curso de Pedagogia. Eu gosto do 
curso e... assim: uma outra forma de avaliar. Uma das críticas minhas é essa forma 
mesmo do currículo estruturalista, às vezes não é... como se tivesse muito teo... não 
embasasse, não há um diálogo desde o princípio do curso teórico e prático né? 
Distancia na verdade, porque você tem já estágio sétimo e oitavo semestre né?   
Então fica como se você tivesse só uma parte de teoria, teoria, teoria e depois você 
fosse pra lá pro estágio despejar e na verdade a gente sabe que não é isso. Que tem 
que haver mesmo esse diálogo, mas assim: eu... eu avalio o curso como importante 
mesmo nesse percurso, e... assim... com grandes contribuições tanto na formação 
intelectual, quanto humana do sujeito. Essa é minha avaliação do curso. Eu não sei 
se eu consegui atingir a sua pergunta em si. 

    
2. O que você entende por educação. O que é educação para você? 
 
Eu penso que a educação, ela seja um processo de socialização né? Que ela 
acontece em... a todo momento de nossa vida, né? Que ela não se restringe a um 
espaço é... de sala de aula somente, que ela não só é aquele espaço formal. E eu 
acho que existe sim, educações e não só uma: existe a educação formal, né? Que 
nós sabemos, que nós precisamos, né? Escolarizada de uma instituição, efetivada 
ali, mas eu não eu... eu nesse processo todo eu compreendi que ao posso restringir 
a educação só num espaço desse e sim educações, como... como  e... até citando 
assim...Carlos Rodrigues Brandão, foi um autor que eu já li, ele fala em educações, 
que sempre nós né? estamos envolvidos nesse processo: na rua, na casa, em casa, 
na igreja, na comunidade, no bairro, na escola, na faculdade, então eu acho que a 
todo momento nós aprendemos né? A cada instante. E... e... é um processo 
contínuo, não é algo estabilizado ali. Tem aqui: a gente vem pra aqui pra 
universidade, tem as aulas, é um processo, todo um processo educativo, mas 
quando a gente sai do portão pra fora também a gente tá nesse processo e ele 
continua. Eu visualizo a educação realmente como esse proc... como um processo 
mesmo de socialização, eu consigo entender dessa forma. 

 
3. E para o ensino de Ciências, especificamente, você acha que o curso lhe deu uma 
formação adequada? 
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Oh, por conta mesmo dessa questão do currículo, instrumentalista do curso, é... eu 
acredito assim, que as metodologias elas deviam ir casando mais com as, com... 
com... deveria ser, não sei bem assim, deveria ir casando mais com a prática, né? É... 
entre você ter as metodologias, você  tipo assim, você ter um semestre só de 
metodologias aí depois você vai pro estágio aí fica algo meio que estanque, 
fragmentado, mas assim, [você poderia repetir a pergunta?]. Apesar da... do... 
do...de só ter sido uma disciplina, né? De ter sido um período curto, uns semestres, 
assim complicados, é... nós tivemos assim, pegamos uma docente que ela tentou 
trabalhar de uma forma bem diversificada, atendendo, mas assim, dentro das  
possibilidades é... eu acho que ele... assim, possibilitou algumas coisas, mas uma 
formação do ensino de Ciências em si, eu acho que não, porque aí seria algo mais 
é...pra atender as especificidades. Eu acho que o tempo foi curto, é... essa questão 
de vir a metodologia, que é a Metodologia da Ciência já no final, né? Não... não... 
não dá uma...um...uma junção entre a disciplina um... um assim, um diálogo. Essa 
forma instrumentalista do currículo não permite assim, não... não... não... a gente 
não pôde visualizar  essa formação mesmo adequada, é o que eu penso. 

   
4. O que um pedagogo precisa saber e saber fazer para ensinar Ciências para as 
crianças das séries iniciais? 
 
Oh, ele precisa saber, tá pautado na questão conhecer, né? o currículo. Assim, 
os...os...os Parâmetros Curriculares do ens... de mesmo, de Ciências pra, [é um dos 
pontos que eu credito], pra atuar nas séries iniciais, e depois seria [qual a outra 
pergunta?] então o que ele precisa saber é essa forma mesmo: ter conhecimento 
desses PCNs é... após desse conhecimento dos parâmetros, ele também conhecer o 
conteúdo, compreender né, um pouco da dis... do que é ciência, do conteúdo de... 
de... de Ciências, compreender o conteúdo, ele ter o conhecimento mesmo, de se 
saber mesmo é... é... esses aparatos mesmos é... é... é... como é que eu poderia te 
dizer? Não só conhecimento teó... é... não só teórico também, ter mas nesse 
momento seria mesmo ter esse conhecimento, essa visão teórica de Ciências. E para 
saber fazer, saber fazer já entrava na parte mais do... ação, né? Eu acredito que a 
partir desse conhecimento dele teórico, com base nos parâmetros curriculares, ele 
tin... é... é...teria que atuar mesmo, saber trabalhar na sala de aula, de uma forma 
diferenciada, né? pra atingir, tentando atingir o público, é... é... de acordo com os 
objetivos propostos, né? sempre planejando, remanejando, revendo sua prática, 
atuando, de uma forma que ele tornasse o ensino significativo. 

 
5. Para você, o que é Ciência? 
 
Ciência. Eu definiria ciência como conhecimento. Não só pautado na base de um 
conhecimento científico, mas também nos dois pontos, ciência pra mim, eu partiria 
mesmo dessa concepção que eu tenho: de conhecimento. Aí quando eu falo de 
conhecimento eu já tô na parte mais ampla, aí quando eu trago pra aquela questão 
mesmo de... de... de ciência, de se trabalhar determinado é... você vai trabalhar a 
disciplina de Ciências, aí a gente sabe que vai abranger várias formas, e que 
ciência hoje ela foge eu penso, daquela concepção que se tinha antes: pensava em 
ciência e já vinha logo um cientista com aqueles cabelos tudo voando, com aquela 
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concepção tudo né? Hoje eu acho que assim... o que você se propõe a estudar algo, 
a conhecer sobre algo,  a buscar conhecer, eu acho que aquilo ali é ciência, eu 
penso. A construção mesmo, você se propor, você tá estudando sobre um 
determinado assunto, tem que ir em suas bases, que você tá buscando e eu penso 
que aquela construção ali do conhecimento seja ciência. 

 
 

6. Numa situação ideal, como acha que deveria ser o ensino de Ciências nas escolas e 
como deveria ser a formação do pedagogo para ensinar Ciências nas séries iniciais? 
 
Essa... esse ensino de Ciências, eu penso que ele deveria, porque a gente fala e 
discute tudo isso aqui, até vê nas metodologias, mas quando a gente, quando volta 
às vezes pras escolas, pra fazer um trabalho a gente vê que tá pautado ainda 
naquela concepção, visão conteudista, né, de ...de...de...assim... que não motiva, às 
vezes não instiga e às vezes uma disciplina de...de...uma disciplina dessa ela é... às 
vezes tem coisas tão interessantes né, tem propostas de trabalho tão instigantes 
para você tá pesquisando com os alunos, mas você ainda falta, ainda vê as escolas, 
quando você fala de Ciências ainda tem aquelas imagens de Ciências pautada 
nessa parte aí só do cientista, que só faz ciência essas pessoas e tudo isso. Eu acho 
que deveria ser um ensino de Ciências assim... inovador, né, com propostas 
realmente pensadas pra atender mesmo, né,  reais, onde é... se pudesse trabalhar 
né, a forma tipo assim, embasando um conteúdo teórico com é... laboratórios, as 
escolas deveriam ter os laboratórios, né, pra trabalhar, pra levar assim, trabalhar 
com as crianças, sempre... toda escola eu acho que deveria ter disponível naquele 
dia assim não ficar marcando, deveria ter disponível o laboratório pra levar as 
crianças pra sala, pra o professor a hora que for trabalhar com a disciplina de 
ciências tá explicando o conteúdo e ali o aluno em interação mesmo ali, fazendo os 
experimentos, praticando pra que ele fosse conseguindo visualizar a...a...a teoria, o 
que foi trabalhado, ao mesmo tempo que a prática. Eu acho que isso ia 
proporcionar, ia proporcionar não só o interesse e instigar o aluno, mas também 
uma aprendizagem significativa. E ele ia tá podendo relacionar, porque muitas 
vezes tem aquelas figuras, aquelas imagens no livro, o aluno ele fica supondo, mas 
ele não é levado à situação real, então eu penso que deveria ser assim [e qual foi a 
outra parte?] Eu acho que é...a disciplina é... do...do curso uma só não dá, nenhuma 
metodologia em 60 hs  de carga horária não dá pra abranger uma formação, 
entendeu? Um leque desse, é muito pouco, você vê assim...por cima, eu acho que a 
formação deveria realmente partir desse princípio, é... podia partir desse princípio 
de...é... podia partir desse princípio de...de...é... de tá levando também o pedagogo, 
de ter laboratórios, de fazer experimentos, de criar novos materiais, é... 
possibilidades pra tá trabalhando de uma forma diferenciada.   
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Entrevista 5: LANA- 12 minutos e 28 segundos  

1.Como avalia o curso que você está concluindo? 
 
Então, apesar, apesar dos entraves que nós tivemos, no caso, eu tive no Curso de 
Pedagogia durante esses quatro anos, né? é... principalmente agora em relação à 
disciplina de... educação infantil que ela é ofertada no quinto semestre, veio agora 
ser ofertada no sétimo semestre, dentro de, essa também é uma lacuna, entre outras 
também que a gente tem sobre o estágio. A gente passa quatro anos na faculdade e 
no final que a gente vão ter, que é ofertado pra gente o estágio. A gente passa 
quatro anos ouvindo sobre as, sobre teorias, do que é, do que é a sala de aula, e só 
no final do curso, quase saindo, que a gente vai mesmo pra prática conhecer como 
é que é, como é que acontece essa prática dentro da sala de aula. Tem esses 
entraves então eu acho um pouco complicado. O curso eu acho tem que ser ter... ter 
reformulações, precisas e necessárias de acordo com o estágio principalmente, 
porque é muito difícil a gente passar quatro anos ouvindo, debatendo teoria, 
discutindo na sala de aula e no último semestre, o último, o semestre mais 
complicado que a gente tem, com a monografia e ainda outras disciplinas a gente 
ainda ter ainda o estágio. Então assim é muito corrido. Eu acho que o curso de 
Pedagogia poderia ofertar o estágio muito mais antes, assim: antes mesmo, no 
início de você entrar, até porque tem muitas pessoas mesmo que no quarto, no 
último semestre resolvem desistir por conta do estágio. Então, no primeiro 
semestre ofertando, você já sabe mesmo o que você quer da vida, se é isso mesmo 
ou não. Eu acredito que é assim: eu acredito por isso, né? Pra mim, de positivo, o 
curso deixou grandes experiências, eu tive a partir das observações que a gente, foi 
feito na sala de aula, de algumas disciplinas, a gente pôde aprender muito, a gente 
viu mesmo realmente o que na... o que foi discutido, o que foi debatido, muitas 
teorias serviram pro meu aprendizado, pro meu crescimento, como agora eu tenho, 
estou  fazendo o estágio, há um ano eu faço estágio pelo IEL, então eu pude 
perceber isso que se eu não tivesse o curso de Pedagogia, se eu não tivesse essa, o 
curso de Pedagogia, eu acho que eu ficaria um pouco... atordoada, um pouco em 
dúvida. Então assim: apesar de toda a discussão que a gente teve durante todo o 
curso me ajudou, essas discussões me ajudaram a meu próprio crescimento, a 
minha própria experiência, me ajudou nisso. 
 
2. O que você entende por educação. O que é educação para você? 
 
Eu acho que não tem uma concepção fechada sobre educação. Eu acredito que a 
educação pra mim, ela não se restringe apenas a educação voltada, a educação para 
a sala de aula, onde, que acontece apenas na sala de aula. A educação pra mim, ela 
acontece em várias instâncias, é além da pessoa humana, acho que é a relação com 
o outro, é com meu vizinho, é com... eu andando na rua. Isso tudo pra mim é 
educação, eu vejo como educação, não restringe apenas à sala de aula, a tá ali 
sentadinha ouvindo, acho que vai além, uma educação humana, né? Que vai além 
disso. Eu vejo assim. 
 
3. E para o ensino de Ciências, especificamente, você acha que o curso lhe deu uma 
formação adequada? 
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Adequada eu não diria assim, porque nós tivemos uma ótima, excelente professora 
que nos ajudou muito, mas como eu falei, no caso, a disciplina de Ciências é pro 
ensino fundamental e a gente teve, a disciplina de Ciências foi ofertada no sétimo 
semestre, tendo esse estágio agora no oitavo. Então assim: muita coisa que a gente 
tá vendo agora no estágio, a gente precisa desse professor pra tá orientando e agora 
a gente não tem, se a gente teve ele no sétimo? Então assim: algumas coisas, nós, 
é... mas é basicamente o ensino de Ciências sobre a... a água, o meio ambiente 
no...no...no...não sai daquilo ali, no...porque os PCNs eles abordam a questão da 
sexualidade, da... da ética, da cidadania, acho que só fica mesmo focado no... na 
questão mesmo só do meio ambiente, não vai além disso, do que os PCNs aborda, 
então eu, pra mim, não me ofertaram, não me ajudaram muito não, pra mim, não.  
 
4. O que um pedagogo precisa saber e saber fazer para ensinar Ciências para as 
crianças das séries iniciais? 
 
Então o que deve saber... eu acho que os principais conceitos, né, que a disciplina 
de Ciências traz, eu acho que é fundamental é, o professor saber, porque sempre 
um aluno vai surgir dúvidas naquela hora e se você ele lhe perguntar e você 
titubear e não saber responder, ele, o... vai ver claro que você não tem 
conhecimento sobre aquele determinado assunto. Então assim: ter clareza, no... ter 
clareza, ter clareza e domínio né? do que se, é... do que a disciplina de Ciências 
vem abordar e vem tratar. Eu acho que relacionada com a disciplina de Ciências eu 
acho que tem que ter basicamente uma... uma... uma prática, uma prática de 
dinâmica. Acho que não aquela aula expositiva, aquela aula fechada, onde só o 
professor fala e o aluno fica lá sentado ouvindo. Eu acho que tem que ter mesmo 
uma... uma dinâmica em sala de aula, um envolvimento entre os alunos, sempre tá 
partindo de... ou de um vídeo, de um vídeo sobre determinado assunto pra a partir 
daí dar início a sua aula, pra a partir daí dar início a sua aula, pra gerar a discussão 
dentro da, dentro do grupo. Eu acho que dessa forma, não só no quadro ali 
falando, explicando tal conceito: é isso, isso, isso e o aluno só absorvendo. Que 
acho que dessa forma, dessa forma dinâmica, o aluno aprende mais, e ele se 
envolve mais, se envolvendo mais, há mais conhecimentos, eu acredito. 
  
5. Para você, o que é Ciência? 
 
Acho quando a gente ouve, a própria mídia quando coloca a ciência como algo que 
foi descoberto, eu acho que pra mim é colocada assim, como a descoberta nova que 
surgiu, aí a ciência é interlig... a ciência está ligada a isso: sempre a uma nova 
descoberta ou algo novo que surgiu den...ou na medicina, ou na... até na nutrição, 
algum campo da área. A ciência está ligada sempre a isso, a novas descobertas, pra 
mim a ciência é assim, é vista assim. 

 
6. Numa situação ideal, como acha que deveria ser o ensino de Ciências nas escolas e 
como deveria ser a formação do pedagogo para ensinar Ciências nas séries iniciais? 
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Eu acho que eu vendo a escola como uma escola perfeita, ideal para o ensino de 
Ciências, uma escola que tivesse excelentes laboratórios, onde o aluno ali, ele 
pudesse ali na... quando é preciso sim né, a sala de aula, ele ouvir a teoria, 
conhecer os conceitos e colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, por 
exemplo, sobre o, é... o sistema digestivo, poderia ter um laboratório, o órgão onde 
ele pudesse manusear, ele pudesse conhecer de perto, ele ver, ele ver, antes só 
ouvia falar, nem tinha conhecimento que órgão era aquele, ele podia ver de perto 
que órgão é, pegar e tocar. Eu acho que o aprendizado seria até melhor nesse 
sentido. Eu acho que a escola pra mim, uma escola ideal seria essa, nesse sentido 
assim, de um laboratório, é... microscópio, essas coisas assim. Que é assim, nós 
pedagogos somos tidos como saber de tudo: lecionar Matemática, Português, 
Ciências, eu acho muito difícil um professor dominar todas as matérias, acho 
difícil, acho que sempre, ele tem um ou outros que se focam a mais, eles dão mais 
do que...eu mesmo matemática, Jesus na causa! Matemática pra mim... então é... 
então eu acho que o professor de Ciências deveria se informar mais, conhecer 
mais, até assim especificar, no sentido mesmo de... de conhecer, não só dá aquela 
aula superficial de Ciências, mas mesmo ir a fundo, do que é realmente Ciências, 
de conhecer os conceitos, como eu falei né? Que é pro pró... ajudar até o pró... seu 
próprio aluno né? Eu acho que, primeiro acho deveria ter a carga horária maior de 
ensino de Ciências, pra mim, porque assim como a gente tem Educação Especial, 
né? Que a gente também tem essas outras disciplinas, mas a de Ciências, ela, pra 
mim, é vista como deixada muito de lado, como eu falei, superficial mesmo,  
explicar o aluno sobre o meio ambiente, sobre... não tem mesmo a fundo como a 
gente tem Educação Especial, aquela preocupação mesmo do aluno. Então é uma 
aula normal, uma aula como outras, eu vejo assim. Então mais especificidade 
mesmo, de ir a fundo, de cada... de estudar cada conceito, claro, né? Tem muitos 
conceitos dentro da ciência, mas os mais importantes, quais são os mais vistos? E 
estudar mesmo, pro professor, pro professor ter domínio mesmo claro do que é a 
disciplina de Ciências, porque eu acho que ficou muito vago, muito aberto, eu 
acho assim. 
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Entrevista 6: NINA- 20 minutos 
 
1. Como avalia o curso que você está concluindo? 
 
Pontos positivos, né? É... é um lugar assim, na academia que lhe dá muitos... é 
diferentes aspectos para a sua formação tanto humana como profissional. Em 
termo posi... negativos, é o termo do currículo, principalmente do nosso curso de 
Pedagogia. Nós estávamos falando... eu falando sobre isso agora também na aula 
da professora Tânia, o... como está organizado o currículo. Algumas disciplinas 
que você vê que vai ter uma contribuição, não é nem uma contribuição maior, mas 
é algo que você vai vivenciar, que você já com... já vive hoje, que é oferecido pra 
você as metodologias no final do curso, né? A exemplo, disso tem Educação no 
Meio Rural, que é algo bem importante para a nossa cidade e Educação Especial, 
que como a gente que faz Pedagogia, a maioria que já tá atuando na área, vê, tá 
convivendo muito isso, com Educação Especial, crianças que tem essas 
necessidades e que você não sabe como lidar com elas, porque você só vai ver no 
curso Educação Especial no final do curso, realmente, que é quando você já tá 
quase que formada, eu não digo nem formada, que pra tá formada é bem... é algo 
muito concreto, e eu acho que o ser humano nunca tá formado, mas você só vai ver 
esses diferentes aspectos só no final do curso. Eu acho que o ponto negativo 
principalmente é isso.        
 
2. O que você entende por educação. O que é educação para você? 
 
Educação... é uma pergunta bem difícil, porque envolve tanta coisa... tanta coisa... 
Quando, antes de entrar na faculdade, eu achava que o fato de ser educada se 
restringia mais a algo concreto, que é algo do seu estudo. É aquela coisa: sua mãe 
vai colocar na escola pra você estudar, pra você um dia se formar e ser alguém, mas 
aqui você vê que educação se refere a algo muito mais amplo. O que é que me 
diferencia de uma pessoa que vive num... numa selva, que não tem contato com 
outras pessoas? É o fato de ser educada, porque a gente se educa por outras pessoas 
também, pelo meio que você vive, então é algo que... vai me dar meios pra eu 
conviver, pra eu viver nessa sociedade, pra participar também, porque já que eu 
sou um sujeito, eu vou participar, vou contribuir para o desenvolvimento dessa 
sociedade.    
 
3. E para o ensino de Ciências, especificamente, você acha que o curso lhe deu uma 
formação adequada? 
 
Não. Não porque é muito pouca. Como eu falei, é uma única disciplina- 
Metodologia do Ensino de Ciências. É algo muito restrito. Quando você, quando 
eu vou, agora mesmo que eu tava, eu fiquei uma semana em uma sala de educação 
do Ensino Fundamental I, foi a 1ª série, quando você vai pro ensino de Ciências, a 
gente avaliou isso também na disciplina, que você pega os livros, você só vê algo 
relativo a experiências. Aquela coisa de Ciências, corpo humano, é... higiene... só 
isso, somente isso. Ele não te dá uma formação concreta pra você ir pra uma sala de 
aula, explicar pros alunos como se desenvolve diferentes tipos de... com a planta, 
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por exemplo, a vida de uma planta, né? Quais são os é... é... os diferentes aspectos. 
É algo mais... como é que eu vou falar? Restrito só pra criança usar na sala de aula, 
você não prepara ela pra usar pra vida e você sabe, todo mundo sabe, que o que a 
gente vive, o que a gente vê na escola a gente tem que saber levar pra vida da 
criança e aí não é ensinado pra gente. Como eu tô fazendo agora a minha 
monografia, o meu projeto de monografia, é sobre Educação Sexual, né? Eu escolhi 
esse tema pelo pouco tempo que eu tô vivendo na escola, e eu vejo os fatos que tão 
acontecendo. É algo assim que você, quando você vê, que você ouve falar, você não 
se dá conta, mas quando você convive, você vive, e você vê crianças de 5 a 6 anos 
com aquela... que você sabe que hoje já é bem diferente, como é de antigamente, a 
educação, a sociedade é bem diferente, que você vê crianças de 5 a 6 anos é... vamos 
falar assim, porque a gente tem a... conc... alguma assim concepção que crianças 
são assexuadas, né? E quando você vê criança falando sobre sexo, né? Você toma 
um susto. Então eu fui, eu escolhi, a professora tava até perguntando: por que você 
escolheu Educação Sexual? Porque é algo que eu vejo que tá muito, tá muito 
exposto na sociedade até pela mídia, por hoje, qualquer lugar que você vê, é... as 
roupas, as vestes de hoje já tão bem diferentes, tudo cooperam pra despertar na 
criança o lado sexual, e eu não falo nem sexual só o relativo ao sexo, mas é tudo: os 
gestos e tudo já é sexualidade, tá relativo a isso. Você não vê hoje nas escolas 
profissionais, e é bem pouquíssimo, quase não há profissionais formados pra 
aquilo. Hoje mesmo aqui até mesmo na universidade eu só conheço o professor 
Josmar, então é uma dificuldade pra você achar um orientador que queira lhe... lhe 
orientar sobre aquele assunto, porque aqui não há, na cidade também não há, e 
você vê que são crianças, que estão crescendo, estão desenvolvendo em meios, e ela 
está crescendo com aquilo, algo que não é desenvolvido, não é pra ela esclarecido, 
aqueles pontos, e ela cresce com aquela coisa porque é estigmatizada, ela cresce 
como se aquilo fosse proibido e como é proibido, já que ela não pode fazer na sala 
de aula, já que ela não pode fazer em casa, ela vai pra rua, e na rua ela não vai 
achar conceitos e concepções, ela vai achar o senso comum que não vai formá-la 
pra ter uma ideia, né? uma ideia... o que é que ela pode levar pra vida dela? Ela vai 
ter concepções vamos dizer assim, errôneas, então crianças que eu vejo casos que 
são abusadas, crianças de 10 anos, de 11 anos que se prostituem, as professoras, a 
direção, a coordenadora, elas não tem uma formação de até o mínimo que é 
abordar aquela criança. Como é que eu vou chegar naquela criança pra falar sobre 
aquele tema, pra falar pra ela sobre aquilo? Não há. Então ela cresce com aquilo, 
aquilo acaba tornando traumas e a gente vê as consequências depois na vida 
adulta. Isso também tá... tá voltado pro ensino de Ciências e pra diversas áreas, 
porque já que é um tema transversal, como eu estou estudando agora, é um tema 
transversal, cabe a todos os professores de diferentes disciplinas, mas a escola 
como é algo em comum, como é algo que levanta acho que questões polêmicas e... 
como é que eu falo? Polêmicas e próprias, subjetivas e também algo que é... é algo 
que eu não quero passar pra outra pessoa, às vezes é algo meu, né? Aquilo que eu 
só quero ver quando eu tô lá sozinha, é algo proibido, como é visto hoje, é algo 
proibido então, pra não mexer em concepções próprias, singulares, eu acabo 
deixando de lado, porque já vai envolver questões relativas e questões de ponto de 
vista muitas vezes as pessoas não querem é... abordar, elas só querem dar na 
escola, você vê, a gente vê muito isso no currículo, é algo fechado, é algo que tá ali 
só no livro, então algo posto, é algo que não vai ser mudado, então eu só vou dar 
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aquilo, eu não vou mexer com essas concepções de crianças, né? E a gente sabe que 
pra vida adulta, na vida delas aquilo vai ter consequências grandes, 
principalmente em crianças que convivem em lares que mães e pais não têm 
formação pra chegar pra elas e esclarecer. 
     
4. O que um pedagogo precisa saber e saber fazer para ensinar Ciências para as 
crianças das séries iniciais? 
 
Eu vou falar sobre mais o que a gente viu na nossa disciplina. É... a gente mexeu 
muito com... a gente viu alguns conteúdos que foram: educação, é... saúde, a 
questão da alimentação, como você... a questão da é... o manuseio de alimentos, né? 
Tudo voltado pra saúde, foi o que agente, é o que a gente mais vê e questão lá do 
biológico, sempre também a saúde, é tudo voltado pra saúde. Agora o que eu tenho 
que fazer, saber né? Eu acho que primeiro eu tenho que saber que aquelas 
crianças, aquelas pessoas que estão ali não estão prontas, são diferentes, cada um 
traz consigo diferentes concepções, mesmo pela... pela... pela cultura familiar 
primeiro, né? Elas já trazem de casa é... ensinos né? O que eu preciso saber: 
dominar. Eu acho que primeiro essa questão... é porque quando na escola, a gente 
vê muito pelo menos nas escolas onde eu estudei, o que é Ciências, é sempre 
voltado para no Ensino Fundamental II, o que é Ciências, voltado para animais, 
ecossistemas, habitat, a gente só viu isso. Corpo humano, que a gente foi bem pra 
lá na 8ª série, corpo humano quando falava em Educação Sexual era só voltado pro 
lado biológico, é... que é a questão de gêneros. O menino e a menina, quais são as 
diferenças? Isso tudo eu preciso saber também, mas eu preciso ter um 
conhecimento mais aprofundado, principalmente aqui na academia, eu acho que... 
que aqui no curso de Pedagogia, com uma disciplina eu não tô pronta pra ensinar 
Ciências. Não estou, sinceramente. Eu acho que seria um curso, um curso de quatro 
anos só voltado para isso, que eu teria, taria formada, nem é formada, quase 
formada, estar habilitada pra ir pra sala uma de aula ensinar Ciências, porque a 
responsabilidade é muito grande, é muito grande. As estratégias de ensino devem 
ser bem diversificadas, né? Porque hoje a gente vê que... eu falo pela minha 
experiência de uma semana, a gente vê que quando a gente vai... somente a gente 
usa é... quando a gente vai pra um quadro só escrever, colocar os alunos pra 
escrever e vocês: Oh, gente ouve! E você vai passar aquilo, hoje é muito difícil, é 
muito difícil, então as estratégias tem que ser muito bem diversificadas. Quando a 
gente tava no nosso Estágio I, que foi em Educação Infantil, quando a gente foi dar 
é... ensino  de Ci... não foi nem ensino de Ciências, o que é que a gente usava já 
que eram crianças de 4 a 5 anos? A gente ensinou pra eles é... higiene, higiene 
pessoal, né? E então o que é que a gente levou? A gente levou uma boneca, a gente 
levou escova de dente, é... sabonete, saiu levando tudo, né? pra mostrar pra eles 
porque crianças só falando eles não entendem, então tem que ter, mostrar, que é 
aquela ligação entre o que eles veem e o que eles aprendem. Então dinâmicas bem 
diferentes, dinâmicas de grupo, é... exposição sempre mostrar pra eles o que é que 
você deve fazer, é o que fazer e como fazer né? Levar, tirar a criança da sala de aula. 
A gente vê muito até aqui na faculdade, a gente só na sala de aula, só ouvindo, só 
mais na questão da teria. Então você tem que ensinar, claro, que você tem que falar 
pra eles, que eles não vão aprender sozinhos, você tem que ensinar, mas você deve 
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mostrar também, então é também interessante diversificar uma aula pra aquelas 
crianças, pra que elas pelo mesmo parem pra ouvir, pra que elas saibam que aquilo 
ali não é só, a gente não tá ensinando, a gente não tá mostrando só pro... pra elas na 
sala de aula, pra elas escreverem e dá pra gente e a gente corrigir e devolver, não é 
só pra aquilo, eles tem, a gente tem que passar pra eles terem a consciência que 
aquele ensino vai ser pra vida deles, eles vão conviver com aquilo em casa, eles 
podem levar aquilo que a gente tá ensinando pra casa, pra mãe, pro pai, pra irmã e 
pra vida dele principalmente. 
    
5. Para você, o que é Ciência? 
 
A ciência. Eu acho que é algo que dá... dá meios que lhe... que lhe... fundamenta 
concretamente pra você fazer. Eu acho que dá instrumentos né? Que re... claro, que 
quando a professora fez essa pergunta, ela fez essa pergunta na sala de aula, e acho 
que é bem interessante, porque a gente às não pensa nessas coisas, a gente só sabe,  
só vê e não... não tem um conceito. Acho que é... pra você dar um... conceituar 
concretamente o que é ciência, porque é algo muito amplo. Então é tudo isso 
também, são instrumentos, né? que você vai a partir daquilo, você vai experienciar, 
né? você vai tentar formar, tentar concretizar pra fazer. Eu acho que ciência está 
muito ligado à questão da teoria e da prática, claro interligada, porque não existe 
uma sem a outra, não é? Acho que é isso. 

 
6. Numa situação ideal, como acha que deveria ser o ensino de Ciências nas escolas e 
como deveria ser a formação do pedagogo para ensinar Ciências nas séries iniciais? 
 
A formação do pedagogo acho que seria primeiro aquilo que eu lhe falei, não... não 
teria que ter além de uma disciplina só no nosso curso, é... algo muito maior, bem 
mais amplo, eu acho que não só Ciências, mas todas as disciplinas, você teria que 
ter, você passa quatro anos estudando pra se formar em Pedagogia, que é algo 
também que tem um currículo bem amplo, se você for verificar parece que não tem 
um foco específico, né? Você é formada pra ensinar tudo: Matemática Ciências, 
História, tudo: um pouco de tudo, um pouco. Pra ensinar Ciências tinha que ter 
muito além disso, ir muito além né? E você teria que ter eu acho, que uma 
graduação, uma pós e uma... [risos] um mestrado e um doutorado, penso que seria 
isso. Ter mais disciplinas [teóricas-práticas de metodologias] no início do curso, no 
meio, estágios também pra isso voltados especificamente, no final também é... sair 
daqui da faculdade, além do estágio, ir visitar outros lugares, já que você falou um 
lugar ideal, né? Teria é... a cidade ia oferecer, então aquela coisa, um estágio, a 
grade curricular tinha que ser mais, oferecer mais disciplinas voltadas para 
Ciências e a gente sair daqui da sala de aula né? Ir pra outros lugares viver pra ver 
como é isso. O ensino, acho que além do que já tem, eu acho que o ensino seria 
muito mais amplo, algo muito mais amplo, porque é algo muito limitado, é algo 
muito limitado, então assim: pra elas né? hoje você vê livros, os livros só falam é... 
de algo, aquilo ali específico. As professoras, infelizmente, a maioria, elas não são 
formadas pra aquilo, o que elas sabem, se eu vou dar uma aula de Ciências, elas 
simplesmente eu pego aquele livro didático, estudo aquele assunto e dou pras 
crianças, o máximo que eu faço é colocar algumas imagens no slide pra passar pra 
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elas, mas é algo bem restrito ao livro didático, né?  não é mostrado pra elas é... não 
é mostrado pra elas, não é oferecido pra elas é... aquela coisa da amplitude, aquilo 
que você vê você lá fora gente, também faz parte do ensino de Ciências, eu acho 
que tudo hoje tá englobado, nada hoje é... é excluído, é separado, nada. Hoje você 
vive numa sociedade, hoje não, sempre, nós sempre vivemos numa sociedade que 
tudo tá englobado, tá tudo junto, não é tudo misturado, é só tudo junto, mas você 
vê no Ensino Fundamental você não tem esse, esse conceito, você acha que tá tudo, 
é tudo estigmatizado, é tudo estático e nada hoje é assim. 
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Entrevista 7: TÂNIA- 10 minutos e 34 segundos 
 
1. Como avalia o curso que você está concluindo? 
 
Bom é assim: eu acho o curso de fundamental importância pra minha formação 
humanística até, né? Ele proporcionou... eu adquiri várias críticas assim, várias 
visões que antes eu não tinha né? Ele é importante pra mim, agora na questão das 
habilidades para o professor estar na... na prática em sala de aula, eu acho que 
deixou um pouco a desejar, sabe? A gente vê muita teoria, são questões 
importantes, né?  Que nos dá ideias novas, mas assim, a prática, o ensino da prática 
é um pouco distanciado da realidade que o professor vê nas escolas, mas pra mim 
o curso foi bom, e esta sendo ainda.  
 
2. O que você entende por educação. O que é educação para você? 
 
A educação pra mim é tudo né? É a formação do ser humano é... a escola, ela dá 
possibilidades para que essas pessoas venham sistematizar né? Mas no sentido 
amplo acho que educação é tudo, é o trabalho, é... é a socialização... pra mim é 
tudo. Tem Dermeval Saviani, tem Paulo Freire. Como Freire é... coloca, a educação 
é para vida né? A gente, na escola a gente tem aprendido assim, coisas que elas 
levam a gente para só... para o trabalho, mas como a concepção de Freire fala, a 
escola, ela precisa estar humanizando as pessoas para que possamos encontrar 
situações adequadas na vivência mesmo do cotiando, do dia a dia que a gente 
encontra na... na vida mesmo é... uma coisa muito ampla, né? Eu acho que é isso. 
 
3. E para o ensino de Ciências, especificamente, você acha que o curso lhe deu uma 
formação adequada? 
 
Assim, nós discutimos é... bastante teorias no curso de Metodologia da educação 
para as Ciências, mas assim, práticas, é... o como é que eu posso fazer para estar 
ensinando Ciências nas séries iniciais, nós vimos poucas, poucas práticas mesmo, a 
gente debateu, é... trabalhou mais com teorias, né? com possibilidades, mas essas 
possibilidades especificamente não foram tratadas, não foram trabalhadas. A 
questão prática mesmo não... não foi trabalhada não. 
 
4. O que um pedagogo precisa saber e saber fazer para ensinar Ciências para as 
crianças das séries iniciais? 
 
Ter os conteúdos é... que são essenciais: natureza, ser humano, ambiente, né? É... 
ecologia, esses são essenciais, assim. [Qual foi a outra pergunta?] Eu acho que é 
assim, como é uma disciplina específica, esses são fundamentais, mas os outros 
que a gente aprende, cidadania, ética, né? temas transversais também, é importante 
você estar articulando os conhecimentos que você vê, viu durante o curso, que não 
é especificamente na metodologia de Ciências que foi trabalhado, mas esses são 
fundamentais pra o professor estar ensinando nas séries iniciais. Bom, é 
importante nas séries iniciais trabalhar é... ter a montagem assim... a montagem de 
um laboratório na sala de aula, eu acho interessante o professor saber fazer essas 
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coisas de uma maneira mais simples, né? Já que nem todas as escolas têm 
laboratórios, trabalhar com experimentações, nem todas as escolas tem acesso a 
laboratórios, esses científicos que a gente vê aí né? Mas é importante tá 
trabalhando com experiências, é... estar aproximando o aluno da realidade, né? 
fazer passeios, passeios turísticos, visitar um museu, é importante também, eu 
acho que são... o professor sabendo fazer isso pode ficar interessante para a sua 
metodologia.         
 
5. Para você, o que é Ciência? 
 
O que é ciência... é o estudo né? É... é o estudo para alcançar uma teoria. Ciência no 
modo amplo é difícil de falar, mas acho que é isso. Assim... para mim, eu acho que 
um pesquisador, esse mesmo professor que a gente vê na faculdade, pra mim 
aquilo, ele é um cientista, né? Porque trabalha, ele estuda, ele pesquisa. É um 
cientista. O cientista não necessariamente está inserido naquele laboratório, mas o 
cientista ele pesquisa, ele é... imbuído por uma curiosidade, então só pelo fato 
assim, desse... esse desejo de buscar, né? de tá esclarecendo, eu acho que é... 
considerado, pode se considerar que ele é um cientista. 
 
6. Numa situação ideal, como acha que deveria ser o ensino de Ciências nas escolas e 
como deveria ser a formação do pedagogo para ensinar Ciências nas séries iniciais? 
 
Eu acho que o ensino ideal para Ciências, ele deveria capacitar mais as pessoas, de 
estar sendo motivadas pra pesquisar. Como eu falei: ele não precisa 
necessariamente estar no laboratório, mas que ele pudesse... ter oportunidades de 
tá em ambientes que possam proporcionar né? Sua é... que possam ajudar essa 
pesquisa, ter oportunidades de viajar, de conhecer lugares, de conhecer 
fenômenos, eu acho que isso é essencial para o ensino, assim, do... pra Ciências. 
Como eu tinha falado na questão 3, falta mais aproximação com a realidade, né? O 
pedagogo às vezes, a gente estuda as metodologias, mas voltadas mais para teorias, 
é importante a gente tá assim debatendo as concepções dos teóricos acerca da 
formação profissional, que vai atuar nas séries iniciais, provavelmente tem a 
possibilidade de ensinar Ciências, mas é fundamental também que ele tenha 
práticas, né? vivências concretas sobre o que é ensinar Ciências, porque na escola a 
gente não vai tratar de teorias, a teoria serve pra nossa concepção de mundo, 
concepção de... de educação, mas assim, na prática ele precisa estar imbuído, né? 
ter as suas situações concretas vivenciadas, ou seja, estar experimentando trabalhar 
Ciências é importante, ter as condições para isso, a escola precisa ter né? um... ter 
uma estrutura que possa atender, um laboratório é importante, essa visita mesmo, 
proporcionar o aluno a visitar museus, a lugares que possam ter... é... articulação 
com o ensino Ciências, estudar a natureza, é... excursões a ambientes naturais, estar 
proporcionando o aluno, né? a ter acesso a essas paisagens, eu acho importante. 
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Entrevista 8: LÍCIA- 13 minutos e 50 segundos 
 
1. Como avalia o curso que você está concluindo? 
 
É... o curso de Pedagogia quando entrei, pensei ser de outra forma. De uma forma 
assim mais prática. Porque assim, todo mundo reclama que é muita teoria. Eu sei 
que a teoria é necessário, né? mas é... fica meio vago na hora que vai pra uma sala 
de aula, porque até mesmo antes do estágio, existem alguns estágios remunerados 
que você pode tá... tá participando, né? e aí eu tive essa dificuldade, vi essa 
dificuldade em... na sala de aula, porque não... não me deu embasamento, assim: 
como eu agir, como o fazer mesmo né? porque tem muita teoria, você fica assim 
procurando, mas às vezes na realidade mesmo, na maioria das vezes, na realidade, 
é muito difícil. Então, eu esperava muito mais do curso, entendeu? Eu acho que eu 
aprendi bastante, mas aprendi ainda muito mais relacionando com a realidade do 
dia a dia na sala de aula, antes do estágio mesmo, até mesmo antes do estágio, 
porque eu já fiz o estágio I [Educação Infantil], estou agora pra fazer o estágio II 
[anos iniciais], mas eu me senti assim, um pouco desestimulada do curso em 
pensar uma coisa, mas na verdade não ser.            
 
2. O que você entende por educação. O que é educação para você? 
 
Assim, é... existem vários conceitos, né? cada teórico fala de uma forma, eu tava até 
lendo um texto essa semana e aí dizia que educação é... [como foi meu Deus?] É 
uma constante, é uma constante da... da...[esqueci] tipo assim: do que as pessoas 
que estão no poder pensam, sabe? Mas pra mim, educação é toda a ação 
pedagógica desde o seio da mãe, pra mim tudo o que envolve ali a criança, né? 
desde os primeiros passos, tudo ali é educação. Então não só no meio escolar, não 
só dentro da sala de aula, mas com seus pais, com seus amigos, onde ele se 
relaciona, os seus meios de convivência, tudo isso pra mim, envolve educação. 
 
3. E para o ensino de Ciências, especificamente, você acha que o curso lhe deu uma 
formação adequada? 
 
Como eu havia falado, o curso de uma forma geral não me agradou tanto, né? 
Gostei, mas não foi o esperado, também com o curso, com a disciplina de Ciências, 
porque assim, é... especificamente, a disciplina de Ciências, a professora é... faltava 
bastante né? E aí deixava é... uma monitora que ela era orien... orientanda 
[orientanda né?] dela da disciplina no mestrado de Ciências e aí assim, eu fiquei 
sentindo assim falta desse como fazer, sabe? E também assim, da questão pra você 
elaborar um... um plano, aqueles quais são os conteúdos mesmo, que eu sei que 
ela... ela trabalhou um pouco com os PCNs, mas eu achei assim, que poderia ela ter 
sentado com a gente, pedido pra gente elaborar o... alguns planos né? e discutir o 
porquê daquilo, né? é... de cada área, porque, de cada série ou ano, né? que tem... 
que tem os seus conteúdos, né? abrangentes, os conteúdos pra... pra todas as séries, 
tem alguns sim, que pegam em todos os anos, mas porque essa sé... porque esse 
ano, ano I tem que ser trabalhado esses conteúdos? De que forma? Eu acho que... 
que deveria ter sido assim. Trabalhar textos, né? teóricos, sim, mas também deixar 
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uma unidade, ou... ou dividir dentro da unidade isso pra gente trabalhar a parte 
prática, o como fazer.  
 
4. O que um pedagogo precisa saber e saber fazer para ensinar Ciências para as 
crianças das séries iniciais? 
 
Eu acho que eu respondi um pouco na questão anterior, porque é... eu penso que o 
pedagogo, professor, ele tem que ter esse domínio dos conteúdos também, né? de 
conteúdos científicos, porque como é que ele vai explicar uma coisa que ele não 
tem domínio? Que ele não tem conhecimento, né? Então ele tem que saber os 
conteúdos de cada ano, de cada ano né? porque como ele é pedagogo, é de 1º, do 1º 
ano das séries iniciais ao 5º ano, então ele tem que ter domínio desses assuntos pra 
poder ele passar, pra poder ele... é... [como é que fala?] ele tá ali articulando com os 
alunos aquele conteúdo, aquele ensinamento. Eu penso que... é... como o ensino de 
Ciências mesmo a... a professora da gente, ela falou que precisamos saber fazer 
experiências, né? várias experiências, porque o... a atividade, a disciplina Ciências 
ela... ela é uma disciplina que não é igual Matemática, Português, assim, muito 
teórica, só teórica, porque tem algumas experiências que você pode tá trazendo pra 
estimular os alunos, debates, né? murais. Eu acho que dessa forma se transforma, a 
aula se transforma em algo mais prazeroso pra os alunos e até mesmo pro 
professor, porque fica aquela coisa só de leitura, de responder atividade, é uma 
coisa muito monótona assim.       
 
5. Para você, o que é Ciência? 
 
É... seria o estudo da... desse... do... dos... das coisas naturais, né? eu penso assim. Já 
era pra eu ter, na verdade, uma coisa mais elaborada em mente, né? por já estar 
concluindo, mas tem a parte científica, né? de Ciências, que é essa parte dos 
conteúdos, tudo, mas Ciências eu penso que é... é... tudo assim, que são as coisas 
naturais é... do... do ser humano, do corpo humano, da... de vege... de animais, 
essas coisas assim, mas o conceito assim mesmo... seria o estudo de tudo que vem a 
ser natural, envolvendo o ser humano, animais, plantas, entende?  
 
6. Numa situação ideal, como acha que deveria ser o ensino de Ciências nas escolas e 
como deveria ser a formação do pedagogo para ensinar Ciências nas séries iniciais? 
 
Pra mim, numa sociedade ideal, estaria aberto, né? assim... a escola estaria aberta 
pra você verdadeiramente escolher o que você quer, desde... desde o início, então 
você tem aquela disponibilidade mais pra Português, mais pra Ciências, então 
desde dali você iria buscando aquelas disciplinas que você tem mais afinidade, 
então, com a disciplina de Ciências seria a mesma coisa, tem alguns conteúdos que 
você tem mais afinidade, você poderia ter é... uma sala com vários cantinhos... uma 
escola de salas ambientes e aí você      iria fazer o seu currículo, você iria montar as 
disciplinas que você queria, os conteúdos, ali a depender da unidade, onde você 
iria estudar. Então, seria uma... uma sala bastante equipada, né? com várias, vários 
é... é... cantos e poderia ter jogos né? que estimulassem essa... esse... essa criança, 
como também alguns objetos pra eles poderem fazer experiências, eles mesmos 
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manipular, com certeza, com equipamentos, né? com a sala já toda... como é uma 
escola idealizada já teria equipamentos pra isso. É... materiais pra poder [como é 
que eu digo?] não prejudicar ele como: aventais, luvas, né? vidrarias, microscópio, 
a máscara, pra poder não prejudicar a criança né? esses... computadores também 
né? tudo isso pra poder eles manusearem sem tá necessariamente o professor 
induzindo eles: olha você vai fazer, você vai pegar primeiro essa... esse... essa 
vidraria, você vai pegar e misturar com tal... e tal substancia, não. Ele iria tá ali, 
agora o professor estaria o que? Perto dele pra que conduzisse de certa forma, não 
o induzindo, mas conduzindo ele, pra qualquer dúvida, né isso? Penso eu que o 
pedagogo agiria assim em uma sala de aula e como a escola seria assim, o... 
professor também... a formação dele, como eu havia dito pra você esse pedagogo, 
ele deveria ter mais essa prática na universidade, entendeu? Mas, de certa forma 
também igual ao... ao aluno na sala de aula, o professor estaria ali mais pra induzir 
ele, ou, conduzir ele não induzindo, mas ali ele iria procurando as disciplinas que 
ele tinha mais afinidade e aí tendo mais aquele o como fazer, porque  muitas 
pessoas criticam esse como fazer, mas eu acho muito importante... trabalhar o quê 
e o como fazer, trabalhar teoria e prática e com certeza, e não só no final, como é... o 
curso de Pedagogia tem, apesar de tá sendo reformulado, de ter sido, tido uma 
reformulação agora, mas desde o primeiro semestre, ou até mesmo segundo 
semestre tá conduzindo esse... esse pedagogo pra já tá adquirindo esse 
conhecimento prático.         
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Entrevista 9: MARY- 11 minutos e 35 segundos 
 
1. Como avalia o curso que você está concluindo? 
 
Olha, na minha opinião, o curso é um curso bom, que tem os seus pontos positivos 
e seus pontos negativos, não isso? Mas no geral é um curso bom. Precisa ser 
pensado, repensado, melhorado em muitas questões ainda, mas eu considero um 
curso bom. Assim, eu acredito que existe, assim, uma... um pouco de distância 
entre realidade e o que acontece realmente na universidade, no caso, na nossa área, 
né? que precisa de escola, de prática, pra mim, tem pouca prática no curso, pouco 
contato com a realidade. Eu acredito que pontos positivos, é um curso que lhe dá 
possibilidades de você mudar assim o seu jeito de pensar, de pensar sobre a 
sociedade, a realidade, de você construir um olhar mais crítico. Se você tem um 
olhar, uma posição crítica diante dos fatos, diante da sociedade, você é diferente, 
pode ser uma pessoa diferente.  
 
2. O que você entende por educação. O que é educação para você? 
 
Educação pra mim é um processo, educação pra mim é um processo que constitui 
durante toda a vida. No caso a educação escolar institucionalizada, é... é o processo 
que você constrói conhecimento, pode pensar sobre aquilo que você está 
construindo, né? Assim, durante o curso vários teóricos, né? que trata sobre 
educação, no caso o mais tratado assim em Pedagogia é Paulo Freire, né? que trata 
dessa educação onde o indivíduo se constitui autônomo, construtor do seu próprio 
conhecimento, entre outros [teóricos].    
 
3. E para o ensino de Ciências, especificamente, você acha que o curso lhe deu uma 
formação adequada? 
 
Sinceramente, não, porque durante o curso assim, nós só temos uma metodologia, 
Metodologia de Ciências, né? para o ensino fundamental de Ciências e nesta 
metodologia  é muito pouco o que a gente vê pra realmente trabalhar Ciências nas 
séries iniciais, se a gente não buscar fora, não construir outros conhecimentos fora 
daqui, só o que dá aqui na metodologia numa disciplina em um semestre não dá 
conta. Deveria ter mais assim, por exemplo, duas metodologias ou então mesmo se 
tivesse uma metodologia, que fosse, que trabalhasse, que trouxesse mais o como 
você fazer, ou então como você pensar em fazer na escola, entendeu? 
 
4. O que um pedagogo precisa saber e saber fazer para ensinar Ciências para as 
crianças das séries iniciais? 
 
Bom, eu acredito que pra o ensino específico de Ciências, ele precisa, em primeiro 
lugar, dominar os conteúdos, conhecer conteúdos pra aquelas séries, pra séries 
iniciais, né? os conhecimentos básicos, necessários e que ele precisa saber e o que 
ele precisa saber-fazer, é como transformar aquilo ali, é... os conhecimentos, de 
uma forma que os alunos possam aprender. De uma forma dinâmica, usando 
metodologias é... diferentes... por exemplo, é... com experiências, levar experiências 
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pra sala, porque é uma coisa que chama mais a atenção dos alunos, que eles 
participam, né? e é um conhecimento mais concreto. Porque muitos, a gente fala da 
transmissão de conteúdo, só a transmissão falar por falar, mas quando se tem um 
objeto concreto, quando se leva uma coisa que o aluno pode ver, pode tocar, pode 
chegar perto, cria mais uma expectativa no aluno, mais interesse por aquilo ali e 
fica também na memória dele né? Como experiência própria do nosso tempo de 
escola, quando o professor faz uma atividade diferente, quando ele leva um 
material diferente pra sala, né isso? a gente sempre guarda quando a gen... é... e 
constrói o conhecimento melhor, eu acredito que constrói.      
 
5. Para você, o que é Ciência? 
 
Pra mim o que é ciência? Ciência é tudo que pode ser analisado, tudo que pode ser 
comprovado. E é o conhecimento mesmo... ciência é o estudo que pode ser 
comprovado, tudo que você pode é... dar uma certeza, é investigação, algo... você 
pegar um objeto, investigar aquele objeto, que seja o seu objeto de estudo, e a 
partir dali você chegar a uma conclusão. Não que... por exemplo, uma conclusão 
fechada, que não pode ter a possibilidade de se encontrar outras respostas, né isso? 
Porque no... no conhecimento nada também pode ser um produto né? pronto e 
acabado, mas que pelo menos, que naquele momento se tenha uma... seja 
investigado, se tenha um resultado sobre aquilo.       
 
6. Numa situação ideal, como acha que deveria ser o ensino de Ciências nas escolas e 
como deveria ser a formação do pedagogo para ensinar Ciências nas séries iniciais? 
 
Primeiro é... um ensino de Ciências que tivesse voltado pra realidade dos alunos, 
que os alunos pudessem conhecer aquela realidade pra que eles participassem 
mais, que eles construíssem, é... o conhecimento fosse construído junto né? que o 
professor tivesse essa sensibilidade. Primeiro lugar, a escola pra o ensino de 
Ciências, deveria ser equipada com laboratórios, pra que os alunos pudessem ter o 
contato, a vivência... é... claro, sempre buscando novos conhecimentos, levando os 
alunos a... a despertar a curiosidade, o interesse por aprender, por buscar mais, o 
professor não deve dar resposta pronta pra os alunos, deve fazer com que os 
alunos eles se... se incentivar os alunos a eles buscarem né? as suas próprias 
respostas, pra mim isso seria um ponto importante, porque muitas vezes    o 
professor leva né? aquela atividade já... já pronta ou então que desafiasse o   aluno 
a ele buscar, pra que a partir dali... a partir do ensino de Ciências ele... ele pudesse 
nas outras áreas de sua vida também, né? A formação do pedagogo, 
especificamente pra o ensino de Ciências, é... eu acho que deveria ser mais... que o 
pedagogo conhecesse mais, em primeiro lugar, que ele soubesse mais sobre as 
Ciências mesmo, a disciplina, os conteúdos, porque conhecer os conteúdos, 
dominar também é importante, né? porque você vai passar pros seus alunos e mais 
prático mesmo, até na universidade a formação já deveria ser prática, teórica e 
prática, pra que houvesse esse... uma relação entre teoria e prática, né? porque uma 
sem a outra... acho que uma complementa a outra. Na minha opinião, então, era... é 
levar os estudantes, esses pedagogos em formação aos estudos nos laboratórios, é... 
pesquisa nas próprias escolas, porque nada melhor do que conhecer a realidade 
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pra se falar sobre ela, pra se trabalhar sobre ela né? eu não posso falar de uma coisa 
que eu não conheço, que eu não tenho vivência ou contato. Então que os... os 
pedagogos em formação tivessem esse contato com a realidade pra que pudessem 
fazer essa ponte, essa relação entre teoria e prática, porque você conhecendo a 
realidade, você tem argumentos pra falar sobre, pra sustentar, né? o que você vai 
falar, você tendo a teoria você sustenta é... a realidade, as questões da realidade 
que você vê, que você tem contato. 
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Entrevista 10: SUSE- 11 minutos 
 
1. Como avalia o curso que você está concluindo? 
 
Bem, é... o curso de Pedagogia pra mim, foi... eu acho que foi o momento mais 
reflexivo que eu passei na minha vida, é... ele me proporcionou refletir e desejar 
estar em prática, sabe? Porque eu acho que todo mundo que passa pela educação, 
deveria passar pelo curso de Pedagogia, porque é um curso que te faz refletir não 
só na Educação Infantil, nas Séries Iniciais, como também te faz pensar como será 
esse aluno até o Ensino Médio, quiçá até o... o... Ensino Fund...a universidade. Eu 
falo isso porque eu acho assim, que o pedagogo ele... ele é o que te dá formação, eu 
acho que se eu tivesse bons professores na Educação Infantil, eu hoje seria outra 
pessoa. Então, o curso de Pedagogia pra mim é a base de tudo, é a base que dá pro 
aluno um bom futuro, então esse curso especificamente da UESB de Jequié, que eu 
faço, ele é muito bom, são professores muito bons, apesar da gente reclamar muito 
do currículo, o currículo deixa a desejar sim, mas o que se tem dá pra se pesquisar, 
dá pra se contribuir pra formação da gente.          
 
2. O que você entende por educação. O que é educação para você? 
 
Educar pra mim, educação pra mim, é um processo contínuo, né? não é o que a 
gente aprende na sala, é um processo onde a gente tem a oportunidade de aprender 
o dia a dia com o aluno e ao aluno aprender com você, na verdade, a educação é um 
diálogo eterno, ele não se faz somente na sala de aula, ele se faz nos corredores da 
escola ele se faz na recreação. A educação ela não é sala de aula, então educação pra 
mim, é a todo instante.   
 
3. E para o ensino de Ciências, especificamente, você acha que o curso lhe deu uma 
formação adequada? 
 
Não. Não deu porque eu... eu acho a carga horária muito pouca pro ensino, as 
metod... porque o nosso curso ele tem os conteúdos e metodologias do ensino de 
Ciências, então são 60 horas do curso e é muito... é muito assim, é muito corrido, 
né? e como a gente pegou num processo saindo de greve, retornando pra sala de 
aula, a  gente não teve como usufruir todo, por exemplo, do PCN e dos outros 
textos que a professora trouxe pra sala de aula, que a gente trabalhou também com 
livro didático, a gente trabalhou com as questões de como trabalhar com música e 
como trabalhar com meio ambiente, mas devido ao corre-corre né? da gente 
cumprir a carga horária eu senti falta de mais coisas, de muito mais textos, é tanto 
que agora eu peguei uma monitora... eu peguei uma monitoria com o ensino de 
Ciências justamente pra gente estar revendo, refazendo, relendo, porque eu gosto 
do ensino de Ciências, acho importante. 
 
4. O que um pedagogo precisa saber e saber fazer para ensinar Ciências para as 
crianças das séries iniciais? 
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Oh, eu vou tirar pela minha infância. O... o ensino do pedagogo para saber, eu 
acho que primeiramente, ele tem que ser... não precisa ser um aluno forma... não 
precisa ser um professor formado na biologia, mas precisa ser um professor 
consciente do que vai falar sobre as Ciências Naturais, ele precisa... ele precisa... 
ele não precisa abrir ali o livro na hora, eu lembro muito da minha professora de 
Ciências e de História, que na hora ela abria e falava: ah, eu vou falar sobre isso 
hoje. E eu acho que a gente tem que reler antes os... os conteúdos, né? que a gente 
fala sobre meio ambiente, a gente fala sobre sexualidade,  tudo isso antes e trazer 
pra sala de aula. Eu acho que todo professor ele tem que ter o domínio dos 
conteúdos, até porque na sala de aula nós temos diversos alunos né? cada aluno 
com o seu... com o seu questionamento diferente, com suas angústias diferentes e 
aí quando o aluno questiona, o que é que você vai responder? E é por isso que eu 
acho super importante a gente não... não entrar pra sala de aula em si no período 
da universidade, eu acho que a gente tem que concluir pra gente poder ir pra 
prática, porque se o estágio, ele vem depois, é ele que vai te proporcionar essa ida e 
vinda, esses questionamentos, essas teorias, porque ensinar isso? porque não 
ensinar aquilo? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso não fazer? Não 
achando que nós devemos ter receita pronta, não isso, mas eu acho que a 
universidade, ela tá te propondo o... o seguimento de como ensinar, de como 
caminhar, de como levar aqueles conteúdos para que todos tenham acesso. Ai... 
meu sonho... meu sonho! Eu acho que todo professor deveria saber-fazer levar os 
alunos para o laboratório. Eu nunca tive a oportunidade de ir para o laboratório. 
Então quando eu falo de Ciências eu já imagino... a professora... a professora que 
eu tô monitorando ela disse que vai levar os alunos pro laboratório e eu não ve... 
eu espero esse momento, porque eu falei: eu vou participar, porque eu acho que é... 
você levar os conteúdos pro aluno é importante sim, mas levar o aluno à prática é 
melhor ainda, porque ele vai, por exemplo, se eu for falar de fungos, aquele 
processo do pão de como vai acontecer, é perfeito! então porque não o aluno 
participar desse processo? Então o saber-fazer é tão importante como o saber. 
 
5. Para você, o que é Ciência? 
 
Pra mim ciência é... [você me pegou agora] pra mim ciência é quando você... é 
quando o indivíduo, é quando o mundo, ele... tem a oportunidade de trabalhar 
com tudo e todos que tão ao redor e descobrir, através da ciência, através da 
química né isso? Através da ciência ter novas descobertas, então quando fala em 
ciência pra mim, é descoberta, é novo, sabe? É... é aquilo que a gente tem que 
buscar, que Deus nos oportunizou o conhecimento pra tentar buscar mais e mais, 
então quando se fala em ciência pra mim, é descoberta.        
 
6. Numa situação ideal, como acha que deveria ser o ensino de Ciências nas escolas e 
como deveria ser a formação do pedagogo para ensinar Ciências nas séries iniciais? 
 
Num mundo ideal, eu acho que primeiramente, especificamente, no ensino de 
Ciências, todo mundo ali na sala de aul... todos os professores que vão ensinar 
Ciências, ele deve ter pelo menos uma especialização baseada no que ele vai 
ensinar, eu acho que é de suma importância, se eu vou ensinar História, eu tenho 
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que me especializar em História, se eu vou ensinar Ciências, eu tenho que me 
especializar em Ciências, porque muitas vezes, nós vamos muito vago, com o 
conteúdo mesmo é... pra sala de aula, então num mundo perfeito eu acho que todo 
professor deveria se especializar naquilo que gosta. Eu acho que num mundo ideal 
nós deveríamos fazer com e por amor, porque quando a gente faz com e por amor, 
eu acredito que... a gente vai além e quando a gente vai além, a gente sabe todos os 
conteúdos, não tudo porque ninguém é perfeito, mas eu acho que se a gente puder 
tá fazendo coordenação, tá dividindo, tá dialogando com os professores, esse eu 
acho que é o primeiro passo, porque  normalmente a gente vê nas escolas, eu 
fique... eu fiquei um ano na Educação Infantil e quatro meses no Ensino 
Fundamental I, dei aula de História para os meninos, mas assim, eu senti falta 
muito, de muito diálogo com os outros professores, até da própria... às vezes na 
própria escola tem dois professores que ministram a mesma disciplina então em 
um mundo ideal eu acredito que deve... deveria haver mais interação não só de 
escola em escola, mas escolas com outras escolas, de pedagogos com outros 
pedagogos, pra gente poder formar um bom cidadão naquilo né? nas suas áreas 
específicas, eu acho que é isso. Eu acho que... a gente tava até discutindo isso em 
sala de aula, eu acredito que o alun... o verdadeiro pedagogo ele tem que ter 
certeza daquilo que ele quer, porque da mesma forma que os médicos podem 
retirar vidas, o pedagogo ele também pode retirar muitas pessoas da... da educação, 
porque é... é ele que tá ali dando o primeiro passo pra aquela criança, então se o 
pedagogo ele não gosta do que faz, ele tá ali pelos meros R$ 600,00 que ele ganha 
muitas das vezes, né? ele não... ele não vai dar tudo de si, então o alu... a criança ela 
não vai crescer, ela não vai produzir, então o primeiro passo pro curso de 
Pedagogia não só na UESB mas em todo local, ele crescer e poder ser bem visto na 
sociedade, era até se pudesse até fazer entrevista antes de entrar no curso, né? Eu... 
eu brigo muito com isso, eu falo: Mas porque é que a gente faz entrevista pra 
mestrado, pra doutorado e a gente não faz entrevista pra graduação? Porque a 
gente tem que saber o que a gente quer desde, porque quando eu escolho 
medicina, eu sei que eu escolhi medicina porque eu amo trabalhar como o corpo 
humano e porque quando eu escolho educação, eu escolho educação porque eu 
não tenho outra coisa pra fazer? Então pra mim trabalhar com o ped... é... um 
mundo perfeito, pedagogos perfeitos seria... o primeiro passo seria esse. 
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APÊNDICE H - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA À DOCENTE DA 
DISCIPLINA CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL 
DE CIÊNCIAS 
 
VERA- 15 minutos e 35 segundos 

1. O que você entende por ciência e o papel da ciência na sociedade? 

Então, ciência é tudo né? todo conhecimento produzido, e é claro que enquanto 

conhecimento, ele tem um papel fundamental na sociedade, no sentido de fazer as 

pessoas pensarem, refletirem, porque na verdade, o que se espera do 

conhecimento, né? da ciência, da tecnologia, é... são as mudanças na sociedade, que 

esse conhecimento possa ajudar, possa contribuir, né? na vida das pessoas, de 

forma que elas possam refletir e transformar e agir de forma crítica e reflexiva na 

sociedade.   

2. Em sua opinião, quais conhecimentos são fundamentais para o pedagogo ministrar 

aulas de Ciências nos anos iniciais? 

Mesmo sendo nas séries iniciais, tanto o pedagogo como qualquer outro 

profissional que vá ministrar aula de Ciências precisa saber os conteúdos 

específicos, né? os saberes específicos da área de Ciências, ou seja, ele precisa ter 

domínio, né? dos conhecimentos básicos do ensino de Ciências, como por 

exemplo, algumas questões sobre seres vivos, né? corpo humano, própria... a 

própria parte da célula, embora seja um... um conhecimento não tão aprofundado, 

porque é pra séries iniciais, mas ele precisa saber. E é claro que além dos 

conteúdos específicos, ele vai precisar, mesmo pra dar aula de Ciências, ele precisa 

dominar outros saberes, né? filosofia, sociologia, psicologia, ou seja o aspecto 

cognitivo, o aspecto afetivo e o aspecto social.   

3. Como você avalia a contribuição da disciplina na formação dos pedagogos para o 

ensino de Ciências dos anos iniciais? Ou seja, quais os limites e possibilidades? 

Eu acho a disciplina extremamente importante, né? Acho que ela tem uma ementa 

que contempla né? algumas necessidades formativas do professor é... de Ciências, 

né? do pedagogo que vai trabalhar com essa disciplina. A disciplina, ela abrange 

questões de ciências, de tecnologia, abrange a parte metodológica e na verdade, a 

disciplina é Conteúdos e Metodologia do Ensino Fundamental, então, mesmo ela 

abrangendo a parte de conteúdo, é uma disciplina de apenas 60 horas, então é claro 

que ela não dá conta dos conteúdos e saberes específicos do ensino de Ciências, 

então ela dá conta muito mais da parte metodológica né? das metodologias, das 

alternativas metodológicas do que do conteúdo. Então eu acho que esse é o grande 

limite da disciplina, porque é uma disciplina de 60 horas, ela não pode dar conta 

do conteúdo todo de Ciências, então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a 
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disciplina, então tem toda aquela parte de... do conhecimento científico, da... da 

aplicação da ciência na sociedade, dos Parâmetros Curriculares, que eu acho 

importantíssima essa parte da disciplina, nenhum pedagogo e nenhum professor 

ele né? deve estar em sala de aula sem conhecer os Parâmetros Curriculares, 

embora a gente saiba que os parâmetros não são totalmente aplicáveis, mas é um 

documento oficial que ainda está vigente e todo profissional precisa conhecer, 

então, eu acho essa parte importantíssima da disciplina né? ela trabalha bastante 

com os parâmetros curriculares, a questão da avaliação, a questão da perspectiva 

do ensino de Ciências, né? quais são as tendências de pesquisa no ensino de 

Ciências e a questão também de análise de livro didático que a disciplina... a 

disciplina contempla. Então, a disciplina possibilita né? o pedagogo refletir, né? 

sobre essas questões gerais do ensino de Ciências, pensar sobre o livro didático, 

pensar no livro didático enquanto instrumento, não enquanto receita, né? e 

enquanto instrumento pedagógico, é o professor precisa analisar o livro didático 

nas questões de gênero, nas questões de preconceito, nas questões de cidadania, 

então a disciplina favorece essa análise do livro didático, então, não é uma análise 

puramente conteudista, né? do ensino de Ciências, do conteúdo de Ciências, mas 

também uma análise que envolve um pouco da questão, né? de cidadania. Quando 

a gente trabalha os Parâmetros Curriculares, a gente também não trabalha os 

Parâmetros Curriculares apenas o parâmetro enquanto técnico, né? enquanto um... 

um documento oficial, mas também as contribuições dos parâmetros na vida 

prática do professor, como por exemplo, as metodologias alternativas, é... quais as 

atividades, as formas, os instrumentos de avaliação, né? que podem ser utilizados 

nessa, nessa disciplina e principalmente as tendências, né? quais são as tendências 

atuais do ensino de Ciências, então essas são as possibilidades. O grande limite da 

disciplina, que eu acho é a questão do tempo, que são 60 horas, não é que 60 horas 

seja pouco né? é uma quantidade suficiente pra se trabalhar muitas questões, mas 

considerando que os al...é... o curso de Pedagogia não tem outra disciplina de 

Ciências, então essa disciplina, ela não dá conta de todos os conteúdos de Ciências, 

né? que são trabalhados na... na... nas séries iniciais do Ensino Fundamental. No 

meu ponto de vista, os conteúdos melhores trabalhados são aqueles que fazem 

parte dos PCNs, como por exemplo, sexualidade, meio ambiente, que aí nesta hora 

que a gente tá discutindo esses temas transversais, aí sim, a gente tem uma 

possibilidade maior de trabalhar esses conteúdos.       

4. Em sua opinião, o que seria necessário para que a disciplina suprisse as 

necessidades da formação do pedagogo para ministrar aulas de Ciências? 

Então, eu penso que a disciplina, ela dá conta do que ela se propõe, né? que é 

trabalhar alguns conteúdos e metodologias do ensino, pelo menos enquanto eu 

ministrei a disciplina. Quero ressaltar aqui que eu não sou a única e nem fui a 

única professora é... dessa disciplina no curso, na verdade é... tivemos outros 
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professores que me antecederam. Eu só tenho com essa disciplina dois semestres, 

né? então enquanto professor, a disciplina tem uma ementa, que ela é cumprida, 

mas a gente sabe que enquanto professor a gente faz opções dentro da disciplina 

né? então ela tem uma ementa e a ementa é seguida, mas dentro da ementa a 

agente sabe que cada professor dá uma ênfase maior em determinados conteúdos 

do que em outros, né? não é diminuindo a disciplina, nem é deixando de dar o 

conteúdo da ementa, mas a ênfase que a gente dá, depende muito da nossa 

formação, do nosso trabalho, da nossa linha de pesquisa, então, na verdade a gente 

faz opções dentro da... dentro da disciplina, então eu acho que a disciplina, ela 

contempla sim, né? a formação do pedagogo para ministrar algumas aulas de 

Ciências, porque eu acho que não é... o que falta não é dentro da disciplina, mas eu 

acho que essa disciplina é pequena. O que pode acontecer é uma outra disciplina 

ou talvez, Conteúdos e Métodos I, Conteúdos e Métodos II ou uma outra 

disciplina: Introdução à Biologia, Introdução ao Ensino de Ciências,  que pudesse 

contemplar outros conteúdos, porque me parece que o que falta é... assim, o que na 

formação do pedagogo são conteúdos específicos, tipo: seres vivos, a terminologia, 

né? é... um pouco de evolução, um pouco sobre corpo humano, um pouco sobre 

células, né? então é questão dos animais e da... conteúdos específicos mesmo de 

animais e da... e de botânica, né? que se trabalha esses conteúdos se trabalha no... 

séries iniciais no... no Ensino Fundamental, inclusive são eixos né? indicados pelos 

próprios Parâmetros Curriculares. Então me parece que não é a disciplina que não 

contempla, me parece que é mais uma questão de formação de currículo, né? Na 

estrutura curricular do curso deveria ter uma outra disciplina que contemplasse 

um pouco mais os conteúdos específicos de ensino de Ciências, porque 60 horas é 

muito pouco pra dar conteúdos, métodos e trabalhar PCNs, e trabalhar questões de 

cidadania, e trabalhar livro didático, então é muito corrido. Então que talvez fosse 

necessário uma outra disciplina e também não acho que seria interessante 

aumentar a carga horária, colocar uma disciplina de 90 horas, porque me parece 

também que ficaria né?  puxado e não seria esse o objetivo, talvez uma disciplina 

de... que trabalhasse mais os conteúdos específicos.  

5. Como a ementa da disciplina se concretiza com a carga horária de 60 horas?  

Então, é como a disciplina se desenvolve né? Então foi o que eu falei 
anteriormente, cada professor, ele faz suas opções dentro da disciplina, então, 
quando eu trabalhei a disciplina é... a gente procura, procurou variar muito as 
metodologias, trabalhava muito dinâmica de grupo, né? trabalhava a questão 
lúdica também né? do... no ensino de Ciências, então eu procurei trabalhar. 
Inicialmente eu dividi a disciplina né? em duas partes, primeiro eu trabalhei uma 
parte mais teórica, uma parte mais conceitual, né? do que era Ciências, porque 
trabalhar Ciências, porque trabalhar Ciências, como trabalhar Ciências, então uma 
parte mais, mais teórica, a importância disso, porque inclusive é um tópico né? 
da... da disciplina: educação e sociedade, então como esse conteúdo de Ciências, 
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como esse ensino de Ciências, né? pode estar contribuindo na sociedade. Depois 
trabalhei a parte dos PCNs que aí sim, foi uma parte mais prática, nós estudamos 
os parâmetros: objetivos, os princípios, né? os temas transversais e depois os 
alunos em cima desses temas, de cada tema transversal, eles traziam algumas 
atividades práticas, lúdicas, então, por exemplo, sexualidade, como que se trabalha 
sexualidade nas séries iniciais? Como que se trabalha meio ambiente nas séries 
iniciais? Como que se trab... trabalha o consumo nas séries iniciais, então os alunos 
é que prepararam é... essa parte dos parâmetros, né? trazendo os conceitos e 
trazendo atividades práticas. Depois na parte de... das tendências ne? do ensino de 
Ciências, das pesquisas no ensino de Ciências, também foi uma parte mais teórica 
e eu trouxe algumas pesquisas né? alguns trabalhos que já tinha sido publicado é... 
em evento, trouxe pra os alunos lerem estudarem e a gente fez uma discussão, 
também trabalhei uma parte do livro didático, né? a aná... nós levamos livros 
didáticos pra sala de aula, discutindo o livro didático e... e analisando, né? 
analisamos alguns livros didáticos e dessa parte do ensino de Ciências, como é um 
todo, então eu trabalhei também muito a parte experimental, né? a experimentação 
no ensino de Ciências que é uma metodologia, né? é uma estratégia de ensino de 
Ciências. Então nessa parte de estratégias, de metodologia de ensino de Ciências, 
eu dei uma abordagem sobre a questão da experimentação, levei os alunos para o 
laboratório, levei os alunos duas vezes para o laboratório de Biologia, fizemos aula 
prática, né? no laboratório, pra eles conhecerem o laboratório, conhecerem o 
microscópio, é... e fizemos algumas atividades práticas experimentais também na 
sala de aula né? então eu levei algumas... é... algumas práticas possíveis de serem 
feitas dentro da sala de aula, práticas simples, né? com o roteirinho que eles 
podiam fazer na sala de aula e que também podiam ser le... podia ser levado pra 
sala de aula deles. E também trabalhei uma parte sobre a questão do lúdico, né? o 
lúdico o ensino de Ciências, então, eu também preparei algumas atividades lúdicas 
e levei pra fazer, eu fazia com eles na sala de aula na esperança que eles pudessem 
levar isso pra sala de aula deles né? Trabalhei um pouco de história é... a história 
de Ciências, né? é... a literatura infantil, então, tudo atrelado ao conteúdo de 
Ciências. Trabalhei música, então, por exemplo, uma... uma música que envolve 
conteúdo de Ciências, então eu levei, trabalhei música com eles, vídeo, né? Por 
que? Porque são estratégias de ensino e são estratégias que podem ser utili... 
podem e devem ser utilizadas pra trabalhar não só em ensino de Ciências, mas 
também qualquer outra... qualquer outra área, né? então, na verdade, a ementa da 
disciplina ela não diz: música, lúdico, é... dramatização, então eu fiz dramatização 
com eles também, então na verdade, a dis... a ementa fala ensino de Ciências, 
então, nesse tópico ensino de Ciências eu trabalhei estas né? metodologias de 
ensino de Ciências, foi o eu falei no início é opção, isso não significa dizer que 
todo professor que passa pela disciplina desenvolva a disciplina da mesma forma, 
né? então mas eu não fugi da ementa, mas eu estou dizendo que foi um tópico da 
ementa que deu uma ênfase maior por considerar importante e necessário que eles 
tivessem instrumentos né? pra trabalhar ensino de Ciências, só que por outro lado, 
eu trabalhei a metodologia, mas é claro que eu sei e reconheço que do ponto de 
vista de conteúdo, né? de ensino de Ciências, eu penso que falta na formação do 
pedagogo uma... uma ênfase maior, uma abordagem maior sobre conteúdos 
específicos, porque por exemplo, quando eu levei uma música né? que falava 
sobre é... é... ecologia, então ali sim, eu trabalhei a música e trabalhei um 
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pouquinho mas a gente sabe que não dá pra trabalhar todo o conteúdo de ecologia, 
todos os conceitos, todas terminologias, né? por exemplo, sexualidade eu trabalhei 
um pouco, mas não dá pra trabalhar tudo, né? por exemplo, eu trabalhei a parte 
de... de literatura infantil, então eu levei uma história que foi contada, né? e foi 
trabalhada ali como estratégia, mas é claro que dentro da história que falava sobre 
os animais, eu não trabalhei tudo sobre os animais: hábito é... questão de vida, 
questão alimentar, eu não trabalhei, né? e a gente sabe que existe as 
especificidades de cada conteúdo, que o pedagogo precisa saber, mas  falta me 
parece que não é da disciplina em si, mas de uma estrutura curricular. 
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ANEXO A- ESTRUTURA DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
PEDAGOGIA 

APRESENTAÇÃO 
1. JUSTIFICATIVA 
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2.2 Objetivos do Curso de Pedagogia 
2.3 Sobre a Prática da Pesquisa Educacional 
2.4 Sobre as Práticas Pedagógicas 
3. ELEMENTOS DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
3.1- 1º Momento 
3.2- 2º Momento 
3.3- 3º Momento 
4. RELAÇÃO DE DISCIPLINAS DA HABILITAÇÃO GERAL OBRIGATÓRIA 
4.1- 1º Momento 
4.2- 2º Momento 
5. RELAÇÃO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 
6. DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS POR SEMESTRE- MATUTINO E NOTURNO 
7. EMENTAS POR DISCIPLINAS 
8. ESTRUTURA CURRICULAR DAS HABILITAÇÕES 
8.1- 3º Momento 
8.2- Características das Habilitações 
8.3- Perfil dos Portadores das Habilitações 
8.4- Sobre os Estágios Supervisionados 
9. HABILITAÇÕES 
9.1- SUPERVISÃO ESCOLAR DO ENSINO DE 1º E 2º GRAUS 
9.1.1- Distribuição das Disciplinas por Semestre 
9.1.2- Fluxograma da Habilitação 
9.1.3- Ementas por Disciplina 
9.1.4- Bibliografia Básica 
9.2- ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL DO ENSINO DE 1º E 2º GRAUS 
9.2.1- Distribuição das Disciplinas por Semestre 
9.2.2- Fluxograma da Habilitação 
9.2.3- Ementas por Disciplina 
9.2.4- Bibliografia Básica 
10. INFORMAÇÕES CURRICULARES 
11. CARGA HORÁRIA TOTAL E CRÉDITOS POR SEMESTRE 
11.1- Habilitação Geral 
11.2- Habilitação em Supervisão Escolar do Ensino de 1º e 2º Graus 
11.3- Habilitação em Orientação Educacional do Ensino de 1º e 2º Graus 
12. NÚMERO DE VAGAS TOTAIS ANUAIS E DIVISÃO DE TURMAS E TURNOS 
13. CORPO DOCENTE 
13.1- Viabilidade da oferta de disciplinas 
13.2- Nominata dos Docentes do quadro da UESB indicados para o Curso de Pedagogia- 
Gráfico de qualificação do corpo docente 
14. BIBLIOGRAFIA 
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ANEXO B- EMENTA DA DISCIPLINA CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL DE CIÊNCIAS 

     UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
Campus Universitário de Jequié  

Departamento de Ciências Humanas e Letras 

 

PLANO DE 
CURSO 

 
CÓDIGO 

 
CURSO 

 
DISCIPLINA 

 
PRÉ-REQUISITO 

CHL 321 PEDAGOGIA CONTEÚDOS E 
METODOLOGIA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DE 
CIÊNCIAS 

 

C. H. 
SEMESTRAL 

 
PROFESSORA 

CRÉDITO 
T   P   E 

 
ANO 

PERÍODO 
LETIVO 

 60 horas       2   1   0 2011          2011.I 

APROVADO EM REUNIÃO DO DEPARTAMENTO ASSINATURA DO DIRETOR: 

EMENTA 

Educação e cidadania, ensino de ciências; Parâmetros Curriculares Nacionais (objetivos, conteúdos, 
métodos e avaliação no ensino de ciências); temas transversais; movimento CTS; tendências de pesquisa na 
área de ciências; livro didático de ciências.  

OBJETIVO GERAL 

Criar condições para o desenvolvimento de um processo de reflexão sobre a prática de ensino de ciências 
que atualmente é realizada em nossas escolas, bem como discutir novas possibilidades que possam 
contribuir para que o futuro docente busque transformações no ensino desta disciplina, procurando 
abordagens orientadas por perspectivas sintonizadas com as novas tendências pedagógicas, sobretudo 
aquelas vinculadas aos Parâmetros Curriculares Nacionais e ao Movimento Ciência-Tecnologia e 
Sociedade no Ensino de Ciências. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR UNIDADE 

I UNIDADE 

- Analisar o papel do ensino de ciências como ponto de apoio para a preparação da cidadania: 
compreensão mais ampla dos significados da ciência, das suas limitações e do seu potencial de ação 
sobre a sociedade como um todo. 

II UNIDADE 

- Apresentar algumas propostas para modificação do ensino de ciências atualmente veiculado a partir 
dos resultados obtidos pela pesquisa didática realizada na área e pelo movimento CTS no ensino de 
ciências. 

III UNIDADE 

- Desenvolver análise crítica sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais nos aspectos relacionados ao 
ensino de Ciências (nível fundamental de ensino). 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I UNIDADE 

 A natureza da ciência 

 Ensino de Ciências e cidadania 
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 O ensino de ciências naturais no nível fundamental 

 O que ensinam os professores quando ensinam ciências naturais 

 Necessidades formativas do professor de ciências  
II UNIDADE 

 Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade no ensino de ciências 

 Tendências de pesquisa didática no ensino de ciências 

 Os livros didáticos no ensino de ciências 

 Técnicas de ensino 

 Atividades extraclasse 

 O uso de laboratório no ensino de ciências 
III UNIDADE 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Filosofia de ensino proposta no documento, objetivos para o ensino de 
ciências, conteúdos no ensino de ciências, metodologia no ensino de ciências e temas transversais no ensino 
de ciências. 

PROCEDIMENTO 

ESTRATÉGIAS: Aula expositiva participada, apresentação de seminários, leitura e discussão de textos, 
pesquisa orientada, trabalhos escritos, relatórios e atividades extraclasse. 
RECURSOS: Quadro de giz, textos e transparências.    

AVALIAÇÃO  

Através de acompanhamento individual, apresentação e participação em seminários e trabalhos escritos. 

DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA 

I Unidade: 20h 
II Unidade: 20h 
III Unidade: 20h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências Naturais. 
Brasília: MEC/SEF, 1997. 126p. 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: pluralidade cultural, 
orientação sexual. Brasília: MEC/SEF, 1997. 164p.  
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos 

temas transversais, ética. Brasília: MEC/SEF, 1997. 146p. 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: meio ambiente e 

saúde. Brasília: MEC/SEF, 1997. 126p. 
BIZZO, N. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo: Ática, 2000. 
BIZZO, N. Graves erros de conceitos nos livros didáticos de ciências. Ciência Hoje, V. 21, n 121, p.26-35, 
1996. 
CARVALHO, A. M. P., GIL-PÉREZ, D. Formação de professores de Ciências. São Paulo: Cortez, 1998. 
DELIZOICOV, D. Metodologia do ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 2000. 
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de Biologia. São Paulo: Harba, 1983. 
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 
NARDI, R. Questões atuais no ensino de ciências. São Paulo: Moderna, 1998. 
SCHNETZLER, R. P., ARAGÃO, R. M. R. (orgs). Ensino de ciências: fundamentação e abordagens. 
Campinas: UNIMEP/CAPES. 
WEISSMANN, H. (org). Didática das Ciências Naturais: contribuições e reflexões. Porto Alegre: Artmed, 
1998. 
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ANEXO C- PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURAM EM 
PEDAGOGIA  
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ANEXO D: FLUXOGRAMA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA-UESB/JEQUIÉ 


